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KORT V^RtlüAL
D S ]b

REFORMATIE
V

ZEELAND
la de zestiende e&ïwei .

Benevens eenige verhandelingen dienende tot
opheldenage van de hiftorie der tok-her-

vorpiiDge aldair:

Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer
WILLEM TE WATER, in zynkvcii Pre-

dikant laam le AXEL;
Voltooid^ en uitgegeven door deszelven Zooa

JONA WILLEM TE W1TEK#
Credkant te VLISSINGEN.

middelburg;
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HOOG WEIi GEBORI

WILHEM VAisr CITTÊRS
> -. • »

Reprafentefende' den Eerften Edelen in de
• vergaderingederHeerenStaaten y2,nZee^

i land^ Derzelyer Gekohimitteerde Raa-
* den, en t^tAdmirzUtcitm Zeeland: mits-

gaders ordinair Gedeputeerden wegens
hooj^emelde Provintie ter vergdderinge
van Hunne Hoog Mogende de Heeren

" • Staaten Generaal der verenigde Ncdett
landen, enz. enz. enz. r^^*'

• / Mi O 7. •;.:'/.» ?
,

, ' C • I • t i

OQ WEJ. GEBOREN HEERl
t

)

' , ..*A*'r . ' . \ . .
r**.

.

[J^en hoó^ariidenlyke geboorte, een Véf-
Ci heven eerftand, de lust tot befchaafde

letteroefeningen, en een aantal van ontfan-
gene weldaaden waren van ouds, en zyn
noch gegronde redenen om een werk , dat
door den druk in 't daglicht komt, aan ie-

mand eerbiedig , en naet een oprecht hert.
Op tc dragen.

'

^ *a Uit



' ' V [OP DRACHT.
Uit aanmerkinge daar van zoude ik my

welven ^ zqo w€L vaii grove onkunde als

belchuldigen , indien ik flechts een oogen-

in twyfd ilond ^ aan wien anders als

aan U , Hoog Wel Gebotfen Heef , ik dit

J^(t verhaal der kerkhervorininge in JZd€^

tand verplicht ben toe te wydenu
Ik zoude my fchameo , zoo ik eenigzins

toegaf aan.laage en laffe vleieijyen^. die ijiie*

mand paslen, en aan een edelmoedig j^ert

jipoit aangenaam konnen zyrn.

Dan *t zou ten hoogden onbetamelyk we-

geg, ^not van .de uitni u ncendfte gunst-

Déwyzeri eènigèrm%te te villen ontvem^en.
Deze zyn de voornaamfte teweeg-rëaen

dat ik> ten bewyze van myne nedrige dank-
erkentenisfe, de vryheid gebruike dit werk
met Uwen aanzieniyken naam aan 't voor-

jhoofii te yerciereiL _
'

Ook wordt een werk , gefchiedenisfen

van Z^eeland behelzende, voegzaamst aan*

geboden ^ cn toegeheiligd aan Hem ^ die

,

m naam van den Doorluchdgftfin Vorst
WILLEM V , den hoogflen eertrap ia

dit gewest bekleedt , in welken gewichtigeqt

post de HËIsRë U een langen reeks van
blyde levens jaaren gocdgunltiglyk beware,'

en met de dierbaarfte van zyne zegeningen

omrlnge^ om daar in uit te drukken de lof-
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IwarBige hoedanigheden , "flie elk der ïi^

ciiRepraifaiBiWtteri van dtaificeften Ëdeieri

van Zeeland roemryk en geliefd maakten.
\' Ofitfang, Hoog Wei Geboren Ueerj, do
eerftelin^n myner pogingen t06^ opluifte-

linge der Zeeuwfche geichiedenisien ^ in

welker befchryvinge ik hec voetfpoor vüit

jnynen zaligen Vader volge , die een voor-

naam deel dexaselvcc Iheefc ^opgefteld. Ge

^

dogen het Uwe wichtigere bezigheden ,

gebruik eerige weinige uuren om dit aan?

merkelyk deel der gefchiedenisfen te door«
loopen, en te beoordeelen.

Laat ik ^ dit is myn ootmoed^ vergode

»

die! eer mogen genieten om voorts onder
Uwe gunileiingen gerekend te worden. Gun
roy mynen umigen ziels-wensch ten hoogen
hemel voor U op te zenden. De GüD
fier becrlykheid zegenc; Uwen gewyden

.

perfoon met zulke zegeningen, welke die

van .Uwe.voorvaderen oncfi^ig ver te bo*
ven gaan, die IJ voorwerp der liefde en
hoogachünge van alle ingezetenen voor al-

toos doen blyven , en die.U tot luiiler

veWlrekken in het liefiier van deze Provin-

tic; de OPPER H£ER ruste U meer en
meer toe met een voorzichtige Staatkennis,

en een beproefde ervarenheid in 't verkie-

zen en uitvoeren van de beste middelen tot

bevestiginge van den bloeiendea welvaart

^ÜOO / * 3 v^n
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van den Staat» tot vobrftand'en deraad van

Gods ïüotk^t Hf^ m^HAE,
Hoog Wel Geboren , Uwe waardige Echt-

genooce:, Uwea.«eni^ Zoon» en aan Uw
geheel aanzienlyk huis , tot een vdlig fchild»

(en dkrbKfU^ioon, een i^eooeg»Mai deel»

een eeuwige rotsftecn ! • ' /•
,

ZoQ wcnscht , zoo bidt hy , die de ecf

heeft zig, met iciiiildigen <»rbied tp.cMir

derjchryvcn '
' j

'
•

* . ï

HOOG W^L GEBOREN HEER!

UW HOOG WEI|GE»OOR£NS
• • •

Ootmoedigften , en z?^ yCtV

,4

yooRi
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"VQORK..EDEN:
• • f • I >'

ji
K EjR.%L J^EY p:N:D E N

•TPT^^ ^oofe^ .
vcr#oipdèrii»ge tiMig kon-

JOL Aétt-^sqmM t Uifciibch tóe , niemtod
ondernomen heeft 'om aan 't licht te toengCD de
befchiedenis der kcrk-hervormingc van Éeetaml
in de zestiende eeuwe , daar nochttfis zoo ve|)^

kundigef«leefde> Godvruchtige^ eü ke^-bé-
ninnende léetaÉreii. ih dit^j^ewtsc géUoeid hebr
iMi, die den aanvang, en vsurtftellinge van dezè
kerk-hervorminge hebben bygewoond , of tea
mintten uit volzekere verhaalen gehoord. ^

Vteemder Icbj'nc dirvöor te kcnneti » om dat de
imttigheid van 200 ettie gefdriedenls Veelvuldig
is, toe mondftoppinge der Jasterende tegenfpre-
kers, tot verdediginge der zuivere leere, en der
hervormde ketken , en vooral ter aanlporinge van
Oodverheerlykende dankbaarheid aail den HEE*
RB GOD , en 2Wigmtk« JËSÜS CHRISTUS,
cBc aryne kprke in Zeeland heeft geftlcbt , niec
door weerddfche wysheid , of een vleefchelj;-

ken arm , maar «it^eringe beginstelen • ^oof
mkktfitkid^iria^^^ taKidffchért.

^r-: ?4 . Daar
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Daar die zelve GOD zyne- kerke aldaar vervotii

pens heeft bevestigd , en zouétt kootoMt doet
^lyven to(,f» 4^zcn dag«

DaD de» i^srwoAdering zal mefkeljrk vennin*'
deren , en genoegzaam ophoudefi , urn men aan*

merkt « dat de hervormers in Zeehnd in fmalica

getale zyn geweest » die de handen vol hadden
net het werk der bedieninge in de g^eenten ^
cnmeewed^legginge derdwaalgeesten » als IHuia*

gezindeiL^, Vrjrgeesten j en WedeidoofMm , die
niet ophielden om de nieuw-vergaderde en noch
tedere kerken te ontrusten. Voorts waren
veel bezig in^ 'c beramen van heU^aame wet;(eQ>
^die ^al^ands Överheid bekraduigde t t>p dac alle

dingen in Gods kerke deftig, en mee orde» jeoii«

den gcfchieden. De Leeraars van latere dagen

,

tot heden toe , konnen zig afge^chnkt gevonden
hebben van 'c fchryven dezer gefchiedenisfen

om dat de lotgevallen der hervormde kerken in

jZeetqnd,M de zéstien^ eeuw^, minder bdtend
2yn , dan die van andere kerken in Nederland »

by gebrek van aaateeke;ningcn en gedenkfchrif-

ten , zoo in gedrukte, als met de hand gefchre*-

vere boeken^ die, t^n grooten decle» weinig

licht aan de hlftorie der kerJüiervorminge in Z^ee»

tand hyzenen. — de Heer Reigersberg heeft in

zyn Chronyk van Zeeland niet wel iets konnen boe-

ken van de reformatie aldaar^ althans niet tot lof

van dezelve # cm dat by zyn werk te ^ntwerpm
iiltgaf met privilegie van Keizer iTofv/» in \ welk
men dien Vorst wet fchryven , dat Vdeze Chro-

I» nyk niet bevonden is in te houden eenige dwa-
't, linge , of voordel, ftrydig met het geloof der

I» Roomfche kerke en z. v. ^ de Hoogleeraar
9an Büxïwm hèuk de Chronyk van Reigersberg

met zeer vele en nuttige b);voc£zelen^ oonpronj^-
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tfcwrdtrd » vArtxMrd • jM'imiilgd' toe iip het
Jatr i58i » Hien 4e fcffthhwwwrtyg bt ZieUmé
reeds bevestigd was» Zyn voornaam oo^erk
was den burgerlyken toeftand in Zeeland op co,

liiifteren ^ waarom hy van de kecjnlyte saakon^
CMtTMt en iü dtn tyd der Itciwiaarie vootige*
vaUsn ^ byna niéct "WttaAét. Dit Mir fay lAat
hebben konncn n Jacen , zoo hy van di Inquift*

$ie f om onderfcijyn van Godzaligheid die rnxwuz/et»

baU $ê b^pmi had wilien {daxfneai laaar
tr-iMgC Ci)f ^.wUm «oer ak nÊkéa»«*f Im»^
mr^ Vim fpreim. Hy getuigt wel Ca) te hebben
voorgenomen , indien God dat gehengen wU

.

van de Nederlandfche beroerten hierna wydlué
tiger te bandelen; maar h^eft dat » -zoo veel mj
bekend niet ter «Itinoer gébracfat* ^ SmtMê^
gange • 41ede gfliaimdpj^Carotiyfc .wederom ver^
inecrderd en vervolgd heeft, volgt In zoo ver het
voetl'poor van Reigersberg cn Boxhom , dat hy
van de Keformaue in Zeeland maar ter loops ge*
¥nKigl» zooidi^mn iiicdien lebrymgeenvnchti
k«n trekken^ ji^#phelderinge van deieive. Hf
beeft in het XX Hoofdftuk van het derde boek
v^n zyn Chronyk (3) wel een omftandig bericht
van het kerkelyke in ZmUmd^ waardig cm ni^e«
lezen te worden , fciioon het tot' ons ^oognerk
niet zeer dieuftig ia Dat beftefat is niet van hem,
maar van den Heer Mr, Anthony de Jonge, Heer
van Bruiniffe, wiens handfchrift over Zèeiand
by alle kenners der Zeduwfche zaaken hoog ge^i'

Icbac wprdtt ^n waar ott Smalkgcmge aOe ét
beste verweerderingen heeft overgenomen , en
na^elcbreven j Hem enkele xeize noemen^

* 5 *
' de

(l) op Reigersberg II deel, bl 535.

lts:'»."

;

• ' • • •
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é»iiM)^ en dua«Mi»aiiciefriivb0id voiir gra «tt
iw. «èifcf fricMMode* Hec gelecfcte iwcrlt
1^0. den Heer vaneen Einde ^ Heer van Haam^
fitde^ in 'c Latyn befchreven meÉ den tytel GÉro*
pmn Zekmdue^ komt niet te hulp^ln de hlftoiié

idsr A^fonnatie mJMemdt ia de ttsdendriMM
iM% abotdie fchryvor zig dezelve niet ten doe^
H^^lieeft gefield V noch zyn werk tot dien tyd
heeft voltooid. De Jaarboeken van den Raads^
Heer Mi Fbsfius eindigen met den jM|>e 14^3 4
cn ^l^toi ëe^^ren bec tydpèfhr niet^ Mflr'UI
ikii ifbniiili fetOfioHóg nsn* ^ Zoo is 'took gei*

U|gen met hët ^robt Charterboek door den Heef
IFi: van Mm/ uitgaven , 'o-wdk anders , toC
den tyd^an Vfouwc J^ê^ wm MiiO^ ^ de al^
iMMiittrAe Oftfikoplevm eoK het lamèiifteHeii
.Mflrae»CSbfiOiiyk» ook;v».i2#fte»)^/, rakende de
«ide burgerlyke , en kerkelyke zaaken. Dé
llèmonflrantfche fchryver G. Brandt heeft zeef
weinig flofie gevonden om zyne Mijiori^ der Re^
firmatie jnetxiie van ZeelofuinrHderetig evtiet

j
wcinigc.dat byMck heek is^V volgens zyne een- '

«j:dtèe gronden en oogmerk, meest op den voor^

tang y^n Hooft, en Usttenbogaert , welke bcideii
ier en öaar iets veiliakA , waaneer zy eig' ver^

teüldco iets b^Aspenawaardig gevonden te hèhL
- ^aS'itLda. faanddiiigcQ vm Iceraaren , of leden de^
he/Vormde kerke in 2scland y zonder ons voor
het overige eenig licht te geven , daar het meest
ca^b^lct. ^ De Middelburgfche kerkteeiaar
mm idki Kikk tOMkt ia zyn boek,. ifr mmékrm
étt jf0eHfoogJlm gGUÊÈmdf zetr dikwils gewag
van .'t gene tea .cyde der iUferaiatie is voorge*
-öi^. ' val-

. ,* •••»•.»•» . ,
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rallen ib 'HoUahd, en elders* maar byzofiderhe*

den der hervorminge in Zeeland ichytien hem nteC

voorgekomen te^yn. Ook maakt hy de lei^inga

van het hiftorifche in zyn werk verdrietig door

inmenginge van bittere gefchillea tegen fommi^
gen van zyne mede-leeraaren , die zyre gevoe»

lens, en handelwyze niet goedkeurden , oftoci»

ftemden. Nutteloos is derhalven deze zyn ac»

beid toe ons tegenwoordig oogmerk. — L)c Ge^
leerde Heer iW. Gargon komt ook niet zeer to

bate in zyne aangename fpeelreize, de ff^akber*

fcbe Arkadia getyteld , als zig niet voorcéfteid

hebbende om met opzet de reformatie \n2leehnclt

en Vf^akberen te behandelen. — Het Biidomvatk

Zeeland , befchreven door -den kundigen van
Heus/en^ behelst vele merkwaardigheden van de
ftichtinge, begiftiginge, veranderinge ,en floopin-

ge van geefteiyke gebouwen , kerken, kloofters^

en Godshuizen , benevens een verhaal van per*

foonen , en beftierders derfclven ; maar het zei*

ve is niet opgefteld om de hiiioric der kerkher»

vorminge in Zeeland licht by te zetten. — Ia
den Tegenwoordigcn Jiaat van Zeeland (l) heeft

men een geheel kapittel over den hedendaagfchen

toeftand , eu het kerkbeftier van Zeekind , ge-

fchreven door den beroemden Heer J. Pkvier

C2), overeenkomfttg met het oogmerk, en be-

loop van dat werk , en niet om den oorfprong^

^n voortgang der kerkhervorminge te befchryvem

Eenige kleine byzonderheden van weinig belangd

die betrekkinge tot de reformarie hebben , en ia

dat werk in andere hoofdftukken zyn aangetce*

kend, heb ik ter behoorlyke pl latzen nagefchre-

ven, -r- Ik heb onder my berustende een dier-

baar

Öl Detl , bl. 117 tn volgg. * • * - •

-

Zk Toorberidic voor dit Klfe ttffe deck
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tór Handfchrifc , ganamd bet Graamifap
f^iand, sefcfama dm den EdelciilHccr >»-

•

Grypikerke , Heer van Grypskerks
Poppeudofmne , waar uit myn Waarde Vader

één Hoofaftuk heeft laten drukken in zyn boomg^
defyk^adelryk Zeeland. Itoir dtt werk is neoe
gcioblkt om de oodhedeii, regcrfi^, en gcflach-
CM van Zèiimtd op te helderen, en handelt niet
tls/ in 't voorbj^gaan van het kcrkelyke , en dan
noch alleen van oude tyden. i-

Meer voordeel heb ik konBM halen uit bet
dooftenoi van andere fbbryvers , die ik , op 't voet-
Ipow Mn fliynsB Zaligen Vader, overal naauw-
keur^ heb aangeteekend. De beste Nederland--
fchc haftoriefchryvers zyn geenzinavoorbygegaan.
Ncofi, Bar, vmMt$mm, mm Leemumé
boeven , Petit , en MdereD worden dikwils aange-
ImU. Sinu/a, Bw^gmuUme, Haraut, en foort-
felyken.zyn bygebracht , daar het noodig was.
)e yadertandfche Hiflorie is dikwils door my

aangetogen , vooral ten dienfte der genen , die
de andere fchryvers niiaren ^ en b^erig zynbm*

^^dcr ondenidit van Maken te verkrygen.
Myn Vader heeft zeer veel gebruik gemaakt

van deze navolgende boeken, en fchryvera:
van ff^ezitnbeek , die , den fioM ctkvm^Mg der ReUgk m Ntderiand bcfchryvende,

CMige bynoodere verhaalen van de Refomia:ic
in Zeeland heeft geboekt, welke aanleidinge ge-
ven tot ophelderinge van min bekende voorvaK .

len , in de Jaaren 1565 en 1566 aldaar gebenrd.— De Sememien van Jttva en zynen Maad, mits-
gadenvan eenige bysondere fteden, en rechtban-
ken in n^alcbsren, en elders, ten grootften dee?»
Ie geveld tegen de zodanigen, die den hervormd-
den Codsdien$c begunfiigaen « .of. bdeden , en

- - voQr;-
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.voortgeplant hebben. Trouwens geen hiftorif

kan geloofwaardiger befchreven worden , dan
dieuitdefchriften van vyanden wordt opgemaakt.
Evenwel moet men zich wachten om grove eiji

plompe onwaarheden , in die vonnisfen vervat %
voor waare gebeurcenisfen aan te nemen, — Hft
Staatisch f^taanderen , of De 2^eeuivfche buize vau
-.den oudheid-kundigen die wel geen aan*

^eecgefchakeld verhaal der eerfte hervormde ker-

leen in Zeeland opgeeft, maar evenwel vele nut^
tige aanteekcningen daar toe boekt, en gedeelce-
lyk de eerfte Leeraars der kerken aldaar, uit on- .

gedrukte lyften , vermeldt. — De f^lisjingfchs

kerkhemel , befchreven door den Wel Eerwaarden
Heer G. f^rolikhert, fcdertmeer dan zestien Jaa*
jen mynen getrouwen vriend, en nu mynen veel
geliefden amptgenoot. In dat werk ontmoet men
welgegronde verhaalen van de oudfte Gerefory
meerde Leeraars , en den toefland der gemeen^
ten, te f^lisjïngen , en ten platten lande, van
Jf^alcheren , welke aanleidinge geven om ver:^

fcheiden' min bekende gebeurtenisfen te ontdek-
ken. — De Hijloria Eccleftastica Euai^gelUfaculo
Xf^I in Belgio renovatie en het Scrinium anti'^

quarium van den wydberoemden Gerdes , di^
met veel moeite, en vlyt , alles heeft opgezameld^
wat hy van zeldzame ftukken en handfchriften
heeft konnen machtig worden , om der hiftoric

van de kerkhervorming in Nederland , tot hec
Jaar 1556 toe , nieuw licht toe te brengen, en,
naar waarheid, oordeelkundig te befchryven,
welk te wenfchen ware dat die kundige fchryvcr
tot den Jaare 1600 had mogen vervolgen ^ gelyk
hy, in zyn laast genoemd werk, daar toe eenige
merkwaardige ftukken der vergetelheid heeft oat-»

togen. De aanteekenjingen , Zeehfld rakende ,
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fcyn zeer fpaar^arti in die beide werken , ten klaaj»

tén veftooge dat ^er niet veel bericht , nopens dè
Reformatie in Zeeland^ te vinden was, alzo die
ftaarftige en oudheid-kundige Hongleeraar zig dat
nit*E Eoude hebben laten ontfnappen.^ ^ Onderaf
te"^ gedrukte hiftorien Oordeelde myri Vader dat
l)i6mand beknopter en regelmatiger verflag van
de Reformane \w Zeeland doet , 'dan de Hoog-
ieeraar M. Schouk in een twistfchrift over de kerkr
góederen en kanunniken van Utrecht ^ in 'tLatyïi
gefohreveri, en waaf in men niet fchecn te kon^
Tic^ ^^rwachten een fchets van de hiftoHe deir

Reformatie in de-zevéntien Nederlandfche Land-
fchappen, en in eenige aangrenzende gewesten»
Vitt f4 te bekbgen , dat deze kundige ichryver^
toè'''itiéérmalen belooft een volledige hiftorié der
Refbrmarie. te ^.ullen uitgeven i en die daar toe
voorzien was niet de noodige bekwaamheden
en roet zeldzame befcheiden , bandfchrlften , eA
brièvétt ; kyn voornemen niet heeft Volvoerd. —
'Toén^in den Jiaare 1757 door een kundigen lief-

hebber eerst in het ïïcht gegeven werdt het naauw*
fiéfiri^ verhaat van de aanjtellinge des Eerivaardi*
gen Heeren Nicolaas deCastro tot eerjien Bisfchop
^/Wa Middelburg T» V Jaar 1561, befchreven doof
Qaintyn Weytsfen, fqhreef myn Vader de ver^
hsmdelinge over de hoedanigheden en bedryved
Van gemelden Bisfchop, welke ik achter dit kort
^^erhaal heb laten drukken bladz. 361—-387- De
uitgever van het naauwkeurig verhaal is liaar

iynie bekentenisfe , geweest de Heer Frant van
jifiertff die het hand fchrift van den Raads Heef
JFeytfjfen had bekomen van den Wel Edelen Ge-
ftrengeli Heer Mr. H. J. Bosfcbaert, Penfionaris

tc Middelburg , die het zelve had gevonden onf
der andere Familie-papieren van zync huisvrou^
^ i-* we
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We P^tronella Jacoba de Huybert , cn welk géé
Uacht van de Huybert aan dat van If^eytsfen is

ycrmaagfchapt geweest door bet huwelyk van
Qjiintyn ff^eytsfen aan Jacomina de Huybert. Het
gcoe f^aleriuf ^ndrea, cn van Heusjcn vm on^
zen ff^eytsfen vermelden -, heek Mieris in het
voorbericht voor het naauwkeurig verhtaï-^n*
geceekend. Breeder bericht kan men vinden td
tet geletterd Zeeland van den Heer de la Rue ^

239—242 , die. hem optelt onder de geleerde ^^/iV-
Jingerr , fchoon fbmmigen hem een Hagenaar ^ ^ .

anderen een ^^^na^r noemen , by welke laaftèii
«Ig ook voegt S. van Leeuwen Batav. illuflrat. bh
1472. Fan Heuffen zegt dat hy te Loven gebo^
ren is. SmaUegange telt het geflacht van fPTytA
fen op onder de voornaamfte geflachtcn van
land. Dat hy geen Hagenaar, of uit ioven her,^
komftig , maar een. Zeeuw , en wel bewesteii
Schelde geboren zy, blykt daar uit, om dat hy
ten Jaare 1545 fchepen van Middelburg geweest
is,: waarvan de bewyzen, uit de Scads Registersi
v<>or handen zyn. Dit kan de reden geweecc

' 2yn ff waarom de Landvoogdes , Hertogin^ van
Parma, en haare Raaden , hem, boven anderenj
benoemd hebben tot het invoerea van den Bis^
fchop te Middelburg , 2Ïs zynde in Zeeland gé^
boren, bekend, en meer dan vreemdelingen gei
acht, enibemind. Dat f^lirjingen in *c byzonder
zyne geboorte-plaats was , is meer dan wtar4
fchynlyk , om dat zyn Vader J^xcob , en Grooci
vader Cornelis , Burgemeefters in .die Stad geweest
zyn, gtlykdelaliue, en uit Hem F:Fhppens
^ntpekent in zyne Bibliotheca Belgica pag. 1050*
Zyne geleerde Rechtskunde, te aien in zyn werkWW de Avarien of Havaryen , en andere goedé
^loedanighedon- sms^uoa hem X^e^^^tsk cot het

ƒ/./ uit*
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sitvoèren van widirige zaakén. Jiy Hond zeet
in de gunst-, en hoogachünge van Prins H^iUerk
/v die hem in xaaken van aanbelang gebruiJLce>

'llMr.vaa ik iietvolgend vcvhaal vinde ia de gf^

^an Borsfele uit autbetaike (lukken , dat ik by de-
ze gelegenhc'H mede deele. Dus luidt het ver^
haaio^ Mr. QjiintyB JV^ytfen quam ur vergadtruê^

0^wm. iiê jSiMim ^HmvkZeehnt dm 9 ymy ijtfg^

Mittind0^awfA ^ktfkinge iaau Hèer Jeronk^mt n^M
^Scrqotkerke , Rtdder , Rentmeejier Generaat van.
JZeelant bewesten Schelde , procuratie bebbende van
4i0»Mo(^eJ?(HfiMuf^9rsiip^yu JHkir^dm Prin/k
«M.Onm/fif^ momber,..e» dè guou^de Nobiê^Mmk tvm^^Éyn\migBé wm\PbUips fFiUm 'i^

JfJ^ere van S$ Maertcnsayk &c. , en is in oppodtie.

gfkomen , om alken. Per auditie van de gemelde re^

é^ning geadmittcert te worden 9 tegen Micbie^Han^
W(ll^4 bytdm^Meve vam JUecbetm geflHt w O0Wi>
Hmr JMNi dhp-yhitf^.-* vm dm JUarquii ^HmJh^f

. f^re, én z. vl. Deinicflag vm dit gefchil worde
•er niet by gemelde. . Dit zy genoeg van Qfitioym

van tf^eytsfen^ fchryver van het genoemde «oaiMim
^mhgwrbaahf:^ V0Weil^
HCWtfii^ f dingeit:Qwcir ; de :toid>em>nbiiige fai

SMimd' heefti aangeteekènd , die ik niet vdr^md
heb op ! de behoorlyke plaatzen in te lasfcfcen ^
MO min al3 2yne aanmérkingea iiic.de luuidelin*

btf 157^ tflit ;i63g. i'Twoé afibhriften vitf
iKe handelingen , Onder xssy berustende ^ hebbenf

my in Öaat gefteld om de Aften der Synoden^
gehouden in de Jaaren i579» ^58x , «593^ ^^
'2597 ' voUcKttg^QOr,den dnik gettieen vt raakit^

I)ê handelingen >v{im de Syilode ^ tt^^BÊUUUbiÊtf^

jl^eixoudieM. iai^aasi^59i^^aia<clksl(}aaden>
riii^ waar«»
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Waarom ik niet noodig oordeelde die nier by tc

voegen. De Verhandelin£en, die op degefchie-
denisfen der kerkhervorminge in Zeeland betrek-

kinge hebben , en achter dit kort verbaal gedrukt
• zyn , waren geheel door mynen Vader afgefchrc-

ven. Ik heb 'er eenige veranderingen en ver-
*

meerderingen ingelascht , of onder aan byge-
voegd. De verhandelinge over de kerken-orde-
ninge van Zeeland had ik merkelyk konnen ver-

grooten. Dan dit wilde ik liever fparen tot de
uitgave van de Verhandelingen over de kerken-

* ordeningen van de zeven vereenigde Provintien

van Nederland, welke, zoo veel Holland tyrieS"
tand, en Utrecht aangaan, tot de drukpers afge-

fchreven liggen. Van Gelderland zvn 'er eenige ,

*

echte befcheiden: maar van Overysfel en Gronin'-

gen ontbreekt alles. Is 'er iemand in ftaat, en be- •

reidwillig om my in dezen voor te lichten , my
zal een groote dienst gefchieden,

^ Zie daar , geëerde Lezer, wat myn Vader tot dit

werk heeft toegebracht. Nu zal ik noch korte*

lyk verflag doen, wat ik, na het affterven van
'myn Vader, ter voltooinge en uitgave van die

.Verhaal heb in het werk gefteld.

Zal men in deze dagen eenige gefchiedenisfen
fchryven , waarin een lezer iets meer kan vin-

den, dan 't gene de gedrukte boeken vermelden,
men moet zig meest toeleggen om aanzienlyke

en echec handfchriften machtig te worden , als

waaruit men alleen min bekende gebeurtenisfen

kan ontdekken , en aan het daglicht brengen.
*

Gelykik reeds by 't leven van myn Vader, op zyn
verzoek, te Zierikzee myn werk daar van had ge-
maakt , zoo heb ik zulks naderhand meer voort-
gezet , en my by zoodanige Heeren vervoegd

,

oie. behalven het vermogen, ook de genegenheid ,

had-
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^ Q JflR E D B K
hadden, om my in dezen de behulpzame hand
te bieden.

y Te JZierikzeg berust een aanzienlyk|adntal van
'^Handfchriften op het Stadhuis , van waar my
verftrekc zyn naauwkeurige ExtraÜen uit de iVü-

tuUu van den Raad Ordinair dezer Stede, federc

het Jaar 1528 ; uit de Plakaatboeken aldaar berus-
tende , en welke beginnen met het Jaar 1554;
als mede uit het Roode fi^aarheidsboek , dat reeds
'een aanvang neemt van den Jaare 1535. Hoe
merkelyk ik daar door ben geholpen , is op te

^inaken uit de meenigvuldige aanhalingen van de-
zelve. Ik zoude ondankbaar zyn , zoo ik niec

openlyk erkende de ongemeene gunst , my hier

In bewezen door de Wel Edele Geftrenge Hee-
Ten M. J. de Jonge , en Mr. J. C. van den Broeck^
Tlaaden en Oud-Burgemeefters der Si'SlA Zicrikzeg.

Verfcheiden aanmerkelyke ftukken heb ik ont-
beend uit een Regifter van plakaaten te Middelburg
^berustende op de. Stads Griffie ; het Regijler ten

'Raade der Stad Middelburg van 'c Jaar 1565, en
'vervolgens ; en 't Regifter crimineel der Stad Mid^
[ideilmrg begonnen den 12 ^pril 1535 na Paafchen ,

'en loopende tot February des Jaars 1 585. Hier toe

is my gelegenheid gegeven door wylen den Wel
"Edelen Geftrengen Heer Mr. J. de Timmerman^
"Penfionaris te Middelburg , in wiens dood de
•Kederlandfche Letter-oeteningen , zoo wel ^Is

andere wetcnfchappen , een merkelyke fchade
'hebben geleden. Noch zyn my ter hand gefteld

'cenige ftukken uit het Regijler van diverje oude

'en nieuwe ASen , berustende ter Griffie van 4^
'ffeeren Staaten van Zeeland , en uit de Notulen
jder Staaten van JZeeland, welke, voor den Jaare
1600, alleen in gefchrifte voor handen zyn. Het
rioi^fen van de gedrukte Notukup zoo ver die, naar

> ^ mya
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^fffti üèj^ifÊFbptUff oó^oittt'k j; Uèr én Auv te ]^
kwamen , h iheerendeeb geboet door ét* gc^
Tchreven Extrad uit dezelve , over kerkelyke
mken en perfooneti , 't welk ik gebruikt heb^
ém dat bet vry naauwj^eotig was , en my omlasck

ie vm de moeiBètmt-allê dier Nofukn ^ven te

doofbltdrmi ^' dtt geèn weriÊ van 'éte dag , cff

Jaar is.
'

In de Stedelyke Reglfters van Tboten^ P^isfin*

gen, en Fere is weinig pf niets te vinden betref-

lEoide de Beginzelen » en voorgang der Refij^«

Tfïiatfe. De i^iu/bi der Stad Fïre heb ik door-
lezen , en aangeteekend het weinige , dat ik tot

myn oogmerk daar ontmoette. Het zelve heb
tk te ltsfingen gedaan » maar g^n genoegzaam
'gebrtiat daar vap konnett maken ; alzoo dic koh
^wrtaat reeds te irer'was afgednikt.

Ik vonde ondér de fchriften van myn Vader
vele ongedrukte verhaalen , en oorfpronglyke

fhikkeat tot opbelderinge van de hiflorie der
iLefon^t^e bbmen Ooet, en ^Buid-Bweiand ^ van
'welkev tot m toe t nieta cnders bdeend is » ab
*t gene Bor , èn anderen uit hem verhalen. Die
•ftukken zyn ontleend uit het Regijler der refotuti-

'in f het Regijler van ptakaaten en mandementen,
^fle Nbiukn, en btt voorboden bóek der Stad Qoeti
-welke door den Wel Edelen 'OeftreoMn Heer
Jkfr. L. van de Spiegel, Schepen , Raad , en
•Secretaris der Stede Goes , zyn medegedeeld aan
mynen Vader, Ac ook machtig was ceworden
HmLcreCefcbiedems vaU eeÉifge voérgtfviSeiie zaïi»

ken ten qrde der hervorminge , en- een gedea«
'te van befchryving der Stad Goes , opgcfteld

door den Heer Mr. Cornelis Keetlaar. Die bel*

«dé Verhaalen ayn overwaardigr om gelezen te

-WMMr y WMimtt Ik-^éeadvei «te ' «en Hand-
fchrift^
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fchrUt t onder de fiyiaagen heb laten drukken*
Om alle kerk-leeraaren , die voor de zeven-

tiend^^^euwc in Zeeland het dierbaar Kiianylie

MlMi gepredikt » no in de Scedcn als op öe
Porpen , naanwkeurig op te cellen , en iets vas
tionne byzondere lotgevallen tuin te halen , was

!^n ik geholpen door een lyst éct Predikaateü
Zeelandp opgemaakt uit het Regifter van dt

jRentfneeJiers van *t Extraordinaire in Zeeland ,

waarop ik my doorgaans beroepe. Van fommi-
plaauen^ als JDimburg, Poortvliet , Bruinisfe^

en andere^ g^ven my de A&en»l>oeken der ker^
nadér licht. Het oudfte' AÖ^-bock der

'Oasiis van Zuid-Bcveland , beginnende in 't Jaar

1579 9 behelst vele merkwaardigheden over de
Jj^eraarep » en hec kerk-beiUec binnen Goes^ en
ten pUtten lande* Ik heb veel verplichting aan
den wel Eerwaarden Heer 7* £• Molt , Predt-

kanc le Cloetinge , die 200 vriendelyk is geweest
om alle zyne daar uit verzatnelde aanteekeningen

my ter band te ilellen. Het zou my tot blyd«

fchap geweest zyn, indien ik die aelve golle be«
hulpzittsiheid bjr alle andere kerkeiyken nad mo*
gen aantreffen. Lusteloosheid , wangunst , ea
nyd konnen vrv veel uitwerken. — Ten laasten:

de kerkelyke gejcbiedenis van Axel » en AxeUAm^
hmbi p door. mynen Vader ter drokpersle ai^e-

iSlireven » neeft my veeltyds g^egenhdd ver-
fchaft om eenige min bekende lotgevallen van
Iji^rk-ieeraaren in Zeeland te befchryven.

lDoor deze en foortgelyke middelen ben ik in

fiaat gefteld (Mn dit kort verhaal der Reformatie
ih Zeeland uit te geven naar het gemaakte beftek,

,
volgens h^t welke düc vdchaaL ia zes boo£diluk*

ken
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ken moest afloopcn , handelende I van de aan^*
leiding , en beginzelen der Reformatie in Zeeland
tot den Jaare 1565. II van de beletzelen daar van
tot den Jaare 1566. III van de doorzetting der
Reformatie in de Jaarcn 1565, 1566 en 1567 f
mitsgaders derzelver ftuiting , en onderdrukking
tot het Jaar 1572. IV van de befchuldlgingen ^
ingebracht tegen de Gereformeerden in jteeland,

derzelver toeftand in Zeeland, en Engeland tot
en in het Jaar 1572. V van de hervatting , en
herftelling der Reformatie in Zeeland, fedcrt den
Jaare 1572 tot 1600. VI van de nadere vastftel-
ling derzelve door de Heeren Staaten, en door '

Jkerkelyke middelen, tot op het Jaar 1600.
De tytel belooft een kort verhaat. Meer moet

de lezer niet wachten. Om een volledige Hl-
ftorie op te Hellen zyn meer echte befcheiden
noodig. — Heconduitsch woord Reformatie zdl ^
vertrouwe ik, niemand der liefhebberen van zui-
vere Nederlandfche taaie llooten , daar het zel-
ve al voorlang het burger- en kerk-recht onder
ons gekregen heeft, zoo wel als dat vmHi/Jorie,
welke beiden gebruikt zyn door G. Brandt, en
anderen , welker zucht voor , en kennis van 't

zuiver Nederlandsch elk bekend zyn. Op hun
voorbeeld heb ik my van noch andere onduitfche
kunst- en kerk-woorden bediend , voor welke ik
wel Nederlandfche had konnen gebruiken , maar
dan zoude ik , om voor elk verftaanbaar te zyn ,
het voorbeeld van Hooft hebben moeten navol-
gen , gelyk Brandt op fommige plaatzen gedaan
heeft , en op den kant de onduitfche woorden
hebben moeten zetten , 't welk voor ontaalkun-
digen moeilyk zou vallen , en kundigen geen
voordeel toebrengen. Evenwel gebruike ik zul-
ke woorden fpaarzaam , en niet als daar het by-

••3 'kans
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is / en wel allermeest in dé
»tihllingen van echte befcheiden , of andere
fchryvers. Op raad van verftandige vrienden
fieb ik , fegen myn eerfte voornemen , de eigeil

nrck>rden der Stedelyke Notulen doorgaans behou-
den. — De Reformatie verfta ik alleen van dó
igenlyk gezegde Gereformeerde » of Hervorm-
e kerken , en niet van andere kerkgemeenfchap-^

jbth der genen , die zig ook van het PausdonI
licibben ^fgefcheiden , als van de Lutberfchen, of
flie zig noemden van de AugsburgJ'chc Confesfte j,

hocdanigen 'er in JZceland binnen de zesciende

ètuWe tiiet velen waren, althans niet voor dat

Antwerpen aan Parma overging; noch van de
i/Iennoi}iten ^ o{ Doopsgezinden, wier getal al vry
groot \n Zeeland was , en van welken ik niet

,

éls in *t vöorbygaan , gewag make. De betee-

Kenis » waar ïn ik het woord Reformatie neme i

ts in Nederland bykans zoo oud , als de Refor^

fnatie zfelve, en is in dien zin gebruikt door het

Volk , de leeraars , en de Heeren Staaten , in^

wonderheid van Zeeland. — Door Zeeland ver^

fti ik bepaaldelyk die Eilanden , welke ten de-

ien tyde Zeeland uitmaken , en niet andere Ei-

Ihiiden , Steden, en Dorpen, welke oudtyds

onder Zeeland gerekend zyn , maar nu onder
P'laanderen , en Holland worden geteld , van
welke laaften men daarom geen verhaal der Re-
formatie , aldaar gefchiedt , in dit werk zal vin^

(den. In twistgedingen van dien aard wil ik my
thans niet begeven. — Dit kort verhaal der Re»

formatie van Zeeland is beperkt binnen de zfx-

^ïniflfe eettwe , van den Jaare 1500 tot 1600. Des
knoet men daar niet zoeken de plantinge des

Christendoms in Zeeland , het bederf in de lee-

M verval in 'i leven der Geeflelyken , ét
^ - Keu-

Digitized by Google



geuren cn wetten der Graavea* Heeren , efi

Steden, ter böteugelinge > en verbeteringe dpp
kerkelyken, voor den tyd der Reformatie, m
^en groot getal gemaakt , en te lezen by Éojf^
hom 9 in \ Groot Plakaatboek, en in 't Vbarten-

tock door van Mkris uitgegeven. Ook flxekt

zig dit Verhaal niet verder uit dan tot het eia^
der zestiende eeuwe, uitgezonderd op ^enijp

'^weinige plaatzen , daar het verband , gewielde,

en beloop der zaaken my fchenen te noodigeA,
en als te noodzaken, om dezelve tot ia i^n aan-
vang der zeventiende eeuwe te vervolgen. Öe
Zeeuwfchc kerkhiftorie van de zeventiende ,

'ép

deze achtiende eèuwe is zoo uitgebreid, ^n
telig , dat het my zoo wel aan tyd en lust,,

aan de noodige befcheiden ontbreekt om d(

ve vooreerst te ondernemen, — De Bylaagéfi
zyn gedrukt volgens de Copien, welke men my
Verzekert heeft naauwkeurig over een te kq-
men met de Autbentike ftukken , die ik , tcji

deele , zelfs in myne handen heb gehad* ^yp
*

fommige dezer Bylaagen reeds elders gedrukp ,
nien denke dat zulks tot myne kennisfe niet gg^
komen is. — 'T is onnoodig dat ik verfchoonlnge
verzoeke over myne fchryfwyze , taal , en fpel-
linge. Vindt een kenner mynen ftyl niet over-
al gelykvormig aan zig zeiven , hy gedenke , dat
de wel bedrevenfte keurraeefters hebben aange-
merkt , dat' zulks ook befpeurd is in meest alle

hillorie-fchryvers van lateren tyd , om dat zy
hunne gefchiedenisfen hebben moeten halen uit

veelvuldige fchryvers, die een verfchiüenden ftyl

gebruiken. Over myne fpellinge wil ik geen har-
nas aantrekken. Die kleinigheden wegen bymy
"200 zwaar niet, en ik ben geen liefhebber van
lettcrziften. Evenwel om , zoo veel my moge-

»

'4 I
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was , dezelfde fpellinge te behouden , 'hcfc ik
efpellinge van mynen Vader, in de Verhaiide-

. lingen achter dit kort verhaal volgende , veran-
derd , en naar de myne gefchikt. — Te f^re ge-
bruikte ik de beste uitgaven van Bor, en iïoo/r,
van de Jaaren 1679, en 1702; maar te J^lisftngen
de oudere drukken. — Voorts indien een kun-
dig lezer meerdere of betere befcheiden bezit,

-*dic tot het recht bezef der Reformatie van eeni-
'ge Steden, en Dorpen van Zeeland konnen die-
nen , het zal my tot een groot genoegen verftrek-
kcn, wanneer ik daar van kennisfe zal mogen be-

, komen. In een werk van zulken aard , als dit

is, konnen lichtelyk eenige misfla^en influipen,
'\ zy door gebrek van gedenkfchriften , of door
ccn kwaad onderricht. Die in flaat is dezelve tc
Tcrbeteren, üa vry hand aan 't werk, gedachtig,
dat het ys nu maar gebroken is, Midlcrwyl zy
'dit kort Verhaal een gedenkzuil van Gods gunst-

: bewyzen aan zyne Hervormde Kerke in Zeeland
^xoo rykelyk betoond, om Hem daar voor dank-
'zcgginge , en eer toe te brengen , die Hem des-
wegens toekomt in eeuwigheid.
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KORT VERHAAL DEK. V -i^

Z E ' E-L-^--A'.rN.i,|;^
-

-I «^.S>'S VL -*£ jB' U W E.' loii

ï. H O O F D ,S T U K. v.r:.ï

Zeeland w Jaaré'fKÓKr^'' i , a • -; ,

,

•
• • • • J t i3n.4 1 f: .1/. ,/ : I

Geheel Nederland, êd 't byzoiider,'

WM in becin der Zèktlenclë'JÈéuwc öveN
ftroomd met de dwaalingen , bygeloövigheden ,*

en afgoderye des Pausdoms, zucllte ónder de

kéhëcl ea

Klooftérlingen, cn andere ce\vj^önde zielzorgers^^-

die in allerlye dartelheid >^cn öntüölic' als yerzoo-
pcn lagen, 'en der ge^n^róit^ VÏ^^^

faraavenvan ZaUmdf én dfidèf^ vtbMaafnen
ren liadden zomtyds w^l gQPpogd om eeniee

Verbetering te wege te breng^en ,dpor weetén
l^euren , en bepaalincen te maakeii'. ict beteugje-

liagcdtf j^eftdykheidr «^Ibö^ln^ van bbn-.
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2 Kort VsftHAAL der Repormatib van

ne heerschzucht , en inkomften ; maar alle mid»
delen van werekUche macht vyarto niet in flaat

^enige wczendyke v-erbctering in de bedorve

derwerl; had da H%Bt , dc Qod zyner Kerke ,

voor 2ig zeiven gewaard , om bet uit te voeren
door ongeziene -middelen , en geVinge menfchen,
wier gebeele uitmuntendheid in Geleerdheid en
Godsvrucht, en wier gehecle macht in de geefte-

^yke wapenen v4n Gods woord, en deszelven
prediking beftond. '

^'

^
'-^ ^

Korta ta JheC i)egiöi der Zestiende: Ecuwe nam
de verkondiging der zuivere waarheid, en, daar
op g^f^ronde , daaddyke Godzaligheid , eenen
aanvang op yerfcheide plaatfen van Europa, tot

hervorming xiec diep vervalla Kerke , door Z7/-

rkb 2winglius in Zwitzerland ten Jaare 1516(1),
^oor Martyn lAUh^r in Duitichland in 't Jaar
I5i7(2)* De leeripgen van dezen laastgcnoem-

den werden eerder, en meerder bekend , dan
die des eerstgeooemden , in Oost-f^riesland voor^
ftaamentlyk dooi ,GeIHus Faberde Bouma (3), in

Braband, Vlaanderen, en Holland , van welke
landfchappen Zeeland door het wacer afgefchei-

d^n zynde, en zoo veel van vreemdelingen niet

beoogt wprdende , konde de leere der waarheid
i^ dat gewest zoo ras niet doordringen , nog zoo
fnellen voortgang maaken ; want hoewel de Heer
Reigersberg f op het Jaar 1518, aanteekent (4)

,

^at toen "de leeringen van Doftor Martinus Lu-

, deel, bl. T, 2. G. Bronéf Hiftorie ^er Reformatie , I. deel, bl6f.
' liS Meiwtrt U c bL 2—5* Brandt |. c. bl 62« en volgende.

(3) Mtintrt I. c. b|« 209^2x4. EpiftolaApologedca Reform. inBe(«
Cio pag. 47, Edit. R^n^sfii , quK recQfa legicar in Ceieb. Ggtif

4f/ii Scrinio Antiquario. Ziet ook Boeksaal Mey X73X bU 571*

(4) Ckropyk tab Zeeland HóofOila 44« bl, 190.

komen. Dat won-
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4r fchen — in dei^ landen gezond^il wier^e^'^i^
• hly^t echter niet u dat byp49Qr d»v hndm
^dert wU vecibHui h€;t4»eii« «Is f^kmdm
In t algemeen » en niet bepaaldelyl^ Zeehnd
*t byzonder , om dat hy naderhand uitdrukkely^
gewag maakt van Zeeland ^ fchryvende (i)t 4k.
"i^innen den Jaare 1521 verboq^A Wierden de'
n bMken vu JÊmitm l^iuker , eo aUer lepuf
n mdbam$m üeringe In HoUand ^ Zeeland , en
„ in alle deze Nederlanden der K. M.". Dit nur
fchynt te onderftellen, dat de hervormde ifiene^-
omtrent het Ji«f Jjai, reeds 'v^ JMmd

he9f( begonaea te fcfaieeoB, en van tydtofr
tyd eenigen voortgang te maaken , zelfe onder de
200 genaamde geeftelyken , alzo die zelve fchry*
ver verhaalt (2), dat "ten zeiven tyde, isalr
m wonderl^ke dingen geboorde» » die in deee^

Nedeftond«ii^1^0Q4t te vpren gvlioen) of gen
I» zien wsren^. rao wel in Holland, Zeeland^

Vlaanderen, en elders. Want zommige g^yro-
f,/f//i^/^ Monniken, Nonnen, en Bagynen iiepea

n tnyn » en ^btgep in andere landen woooa^
if daar aommigen troowden ^ zommigen bleeven
#7 zoriderwyven , de Nonnen trouwden mans enz".
De Reformatie kan toen in Zeeland zyn vooxi>

gezet onder oogluiking» of begunOjfMig van aan«
zienlyjce» en veel Viennogfnde Heeren. die defi»
advcttoejgenegen waren; als van GraafHendrik
van Nafjau, federt den Jaare 1513, Stadhouder
van Holland en Zeeland, die tot de predikers in
den Haag zou ^ez^d hebben "gaac heenen, én
^.predikt het Jbuangélie oprechtlyk , gelyk
n ibcTs zonder iemand aanftoot te ^even" (3)

,

. » . ' A 2 . CU
ftJ 1. c« Hoofd ft. 45» hu «n* ' é . "
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£. Kort Verhaal der Reformatis van

ea van cka Heer van Raveflem^ die in Ztttdnd
een der groèfifle Xeenmanneir was (i)» welke
atn de Keieerlyke tafel 2ou gezegd hebben ^ als

'er van Luther gefproken werdc "eeti Christen

^ man is 'er opgedaan binnen 40Ö jaaren,dien de
fi Paus wU dooden" ( 2). Ook acht men , dat faec

'JSeekmd, -als die^ibenevenssyne Vróow p de sus*
ter van iCetzer Karei Jen f^. der leere van Lutber ,

was toegedaan {3) ,
aanleiding zou hebben gege-

ven toc de Reformatie aidaar. Althans die Vorst
kwam voor de eerfte reize in JS^$kmd ten jaare

Pf2i (4) i en ten tweeden maale , toen hy wegens
zyne gepleegde- wreedheden moest vluchten ^

met zyne Vrouw, en Kinderen, in 'tjaar 1525,
mt hielde zig op in Braband, f^laanderen , Zet^
Umd^ celft na«de dood van zyne Vrouw » en 'ia

IhUand, van waar^hy , ten jaare 1 531 > met (ehee«

pen, en volk, weder vertrok ^ dbch gevaiigen
genomen, en gehouden werdt (5).

Ofldertuslchen fchync de Kerlchervormer Xn*
$ber noggeene aanhangers van zyne gevoelens in

getand gekend te hebben ten jaare 1523 , als

wiens brief, toen gefchreeven , alJeen houdt a^»
alk de Broeders in Christus, die zyn in Holland,

JSraband, m P^laand^nnf ponder van JSeeiandgi^^

wag te maaken (6) : maar , in den jaare 1525

,

moeten daar al veele liefhebbers der zuivere Ito-

xc bekend zyn geweest, om dm Erasnius toen

A 2 ' ' fchrecf

:

m

O) Soxborn op Reigtrshtrg 11. deel, bl.

(S) Qerdêfü HUlor. Euang. Renov. in Beiaio. psg. 23.
'
(1) GtriaRus 1. c pag. 3S , 39- Jahimtii I^UsntlOIICt HS^

l|or. Chriftianae recenaorli piK* 4^*
f4) Rrtgersberg Chron. van Zeeland Hoofdft. 45 bl. 406.

(5j Dt'z:lve bl. 408, 40Q, Pcrizonius in Commentariis femm ge*
ilarum Sacculo XVL pag. 6j , brenac de tweede aankomst VtQ £o«
BiQg Ghrisiiern t% Ver« in Zulm « MCliCK |Hr fm»
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fchrecf! Het grootfle gedeelte det J^olks onder de

JtJoUai^rs Zfi^u^eïi^'^ f^lamtngenf weet de

Jtf^̂ lsmnsiim^r^mipmt^fênxkitAtjflm baat
^mémtn -Jiegen de . AfoMÉM,- voir AwMii men m
ZüQ.züu Jchermen,. hoewel zy meerendeels boozen zyn
(i). ' OiiKreiit het jaar 152S fchynt het licht vua

X 7 r^igiQtib Mtf?njpfHr meer opgegaan c& zyn iii

4|cK)C v«9Éniime^ PWc ,sal^beksttn , agter** t. ^.j^
|

ir volgciiS het voorgaande befluic genomen den
ff 20. Mey jaastleden , om coezicht tc hebben op Jrff
1^ ^^'t geene in <il^^4Ji»^onV gefchieden zal, ea JUikV,

fai9«t1lfttis^:0|K^^ ftrydig of bol- ^JUOkj

f, Burgerniccstcrcn van alles j,;ctrüuv. lyl. kennis- '-^jkJj;'
geven, nm voorts daar in gedaan te worden

,

zoo den Raad goeddunken zal" (2), gelyk hy ^-5v.vKvir.

zig daarin daiprr^ pedragea^ebben , woü^eih
j&tms4o0t 4m ilamWiui gemeidbfStad coege*

legd een zekere zomme gelds *' voor dienst In dc
~n2ConftJhrée f en anciers roerende de Gccstelyke
'4w:>)iwisdi6iie der Stede , en den Lanoe gedaan**

ji'ihv:M^t meerdpA'Kkciheid blykt het » dat de
Jt^eiISi rtaii: létÊèêTi iMe^kracht doorbrak te Zierik-

z^d» in de jaareti f 535, en 153Ó , wanneer de Re-
gtcrini; zig diiar tegen op een peweldaadige wyze
jjaokanae. Eik weet , dai de Reuerykers , oi Rhe«
torykers, het hunne roebracbten tot het werk:der

. Il^lbrmatie t om !t Pausdom afbreuk te doen. Zy
fchynen al in den jaare 1535 een Kamer Zie^-

ritzee geliad te hehr)en, en toouden, dat zy nu
^en^dao wel een fi^ei fpeis^d^ep, .betrekking heb-

^filkiW? op den Godsdienst 9 en zeer veel verfchil-

A ^ len-

(s) Moi«1efti«ftii ddofiaad Ordioair dtr Stede Jtitfriloie
,
op d<n
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ƒ

Kom Verhaag tm Rsicumlub- tam

§mêk vm ^ée voórgtiande^tydefi , \mt véhimA
t>p andere plaatzen ook oiet vreemd was (i ). Het
gedrag der Keder\ kers in dezen gaf te Amjier^

gelegenheid tot eenekeur^ waar by verboo*
aicn wefdc^ enig openbaar Batemm$ ce fpeelen »
«mier dat lust vooHt, i door iKt Geregc , onder^
2ocht eA coegdaaten was (2). Op een zoortgely-

-ke wyze befloot de Raad vm Éierikzee , op dea
. . 21 Febroiry 1535, de Rhecorykers te vermaa?^

«len Biet te fpeelen , dat fcfattndetoos is » en vaft

ftigeené lijr wUiea fpeetet^; den Burgermeeicoff
Icennifi te geven (3). De Köningzelf liet zig in

• latere daagen , 1559 , aan die Rederykers zoo veei
igelegen leggen , dic hy , by ^herhaalde Plakaateo^
sstg cegen Jieii -verzette, e& hunne fpeelen vei^

' «boodt (4)t dad^ik keetè weder mt Zi9rUm0ts
* xbaT'op den 21 Fdbruary 1535^ met den Raad

-if geaccordcert werdt om te verhoeden de Infedk
fi van de nieuwe valfche Sede , dat men met de

HeerenvandcnCbjbmfi/^ zai^menllemfiiencNti
ce isevèeten eèn iVoc^/Sr , en % Volk met Se«-

fy moenen en andene GodscRenQige werken bewer-
> ken God te bidden om gratie^ en dat deBurger-
^ meeflersen Schepenen, met groote naarlligheid»

^ zullen onderdeken 9 of 'er eeni|^ if9/^^> inde
>f Stad was» eii4ezetwvernietigen mer^fa/^M
99 naajie vêêgen ^ A\c hxm yjgl goeddunken , om de
n 'goeden te onderhouden , en te fterken in*t goe-

'<m de, de dwaaiende te overtuigen , ende tord-

19 nekkigen re ftraifen volgens die Oi^ibiiiiimfi^vall

deK« M. *'(5; Dk werd nader bekmditigt by
.

'Refolutie van den 19 July^ inhoudende *'dac, op
"

' ' w hee

(r) Brandt Hill étr Reform, t. Dèel bl. ss^
(2; 1' i^og naar's befchryving vao Amderdam n.PC||Ui Hf^
(3) Notntf^n van Zifrif:zee^ op d«ll gtlBtlden dag» * '

(4) Jifjndt 1. c. bl- 239» en 730. • .

(5) No uile»m WatiÊui , op den K Fdir« 1Jt5«
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» ' ZlfiLAMD DB XVL EEltWBi ! I f
é

^ het lefen der. brieven van dc Gedeputeerden
„ van ^ifn'to^, en den Advokaat te Meeheten

,

^, .door^deo-Raad beflooten is, dat men de Conw
misfit van den Advokaat Fiscaal om Informatie

doen op deljutheranen qf Ketteren f enbunPro^
.

n ' ces te tnaaken^ Z2\ btgrypeixmet Pro$eJiatie ^ en

^, dien agcervolgendezyn Cbmrn/jr/ï^toelaaten» en

p, zynchenevolentiecapteren^ en of de Baljuw eeni-»

n ge andere Commisjie te werke woude doen leg-

f> gen , daar by hy zoude mogen komen tot Infor*

M mattepracedente , en tot vkngen ^ en diergelyke g

^ dat men denzelveh zal v/eÓQTfks^SLnhy j4ppellatie #

ofanders; en niette mindatmenecnen , die wel
onderleid is, zenden zal aan de Gedeputeerden

w om tè verkrygen CommtTjie op den voorfchfee-*

M ven Advocaat Fiscaal, dat hy onderzoek doe op
$f de^ebreken van den Baljuw , om zyn voornee-*

men te beletten en de Stad te houden in haare

u oudeCoftuymeengewoonte'Yi). Het bleefniet

enkel by het befluit, maar 't is ook daadelyk ter

uitvoer gebragc , waar van de volgende voorbeel-

den uit het Roode ff^aarheidsboek der Stede Zie^

Tïkzee ^ my door een gunftige hand medegedeeld^
ten overvloedigen bewyze zullen ftrekken. Adri*-

aan ylerfchen , weever, voorheen woonachtig te

Schiedam, bekent^ dat hy op onzer Vrouwe j4s^

Jumtle-dag zig aldaar heeft laaten herdoopen van
eenen Cerrit vcm Bentfchup , en dat hy daarna in

r.yn huis verfcheide Herdoopers en Leeraars ge-*

Haisd, en onderhouden heeft; waarom zyn goed
verbeurd verklaard is , en hy met het zwaard ge-

ftrafd op den 8 Mey 1555, ten welken zeiven da*

ge voor den tyd van drie jaaren gebannen werdt
Jxsb Pf^iilemze y kleermaker ^' gebooren van Goe-^

'Jiteede^ om dat hy twee of drie jaaren het Sakra-i

;jj , A 4 ment,

(O Notulen vin Zterikzee^ op dea 19 Ja>y X^öin uj » .li
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meHf^ en dc^ iMtf/e veiwkndi^ en het vodrta
))dÈend Was; jriat!cly^^e£egd:iiaci'^,itiB^v« gd^ftei

imr jce.Iiebba ocb der lÈfgoélBÊidÉi^^

, aldaar deedc ««-n iEen xvssanntterlor trof in het toU
gende jaar 1 556 dei> 4 September Pietcr Gerritzs,

^ebporeii >vaü ^ Enkbuizen ^ hQEüOfspc voQr, J^sr^

tfltoMMii • JariJfé * gebpmiL y•A^\ifehHN««f^ri^^

<Joór dienzel¥en i^ffiwiarrieefiige maanden te voo
ren herdoopt v {fan Janjze ^ geëooren van 7o/i*

wèlkff:.t)G^)Dde» dat t^a, ^.dea laatfien

irior Simonsze , uit dcAsBrift, en daar > omtrent twe^
jaaren geleden.^rberttoopt M^an^necDcn Comelts.

6iÉeRiinèit*Wi>dkbt^6 y en de>iKettüigeiv durger
ineeüe.'ChrHteti KÊikc ,vomM wrtkei tedtncciinzy

OBthöoÜr zyn\ hunaê Lichaamen verbrande , ea
hunne hoofkten^^iop 'itaaken<ge^(;. In den McUfH
êiJaars-Spiegék der \£h^>gmiiMef^ dOi>r*T* J. um
Bragbi (t)^^ Korrfrejüen -dexiisMieÉi verkewdtip
lyk zyn: opgcgeevën^ wordt 'er by verhaald , dat

«y ,alle menfcheiykinzeccip^eadooc Gods woord
tragtendfi af ce woec^CD:^ iviur denjBurg^xmeester
CQtsiitiifOOiKi kregen r*^ Wfabhoditev wycM-God^

w bevel , en aUen , die iets daar tegen xloen , zul-

i, len wy fportelyk uibroeyen" — Aan zekeren
élriaan Comtiêifa^crdt te Iqisce gelegd ^(Utbyg^^
fcocbt» entmÉ^piumHm^ had^geletmecB^Nfictfè

meenichap heeft gehouden binnén 2^ierikzee met
perfoooea,.zeggende 2eiidrix)odcit vm GbfiMite
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Üfcnveezen, die het volk veryn^lcten tot wraake>
en opfland ; dat hy uitgedeeicl , en uitgegeven

heeft binnen deeze Stad .veel^ boekskens inhou-

idende groote dwaalingen en kecteryen
, tegen het

•Heilig Sakramenc ,.en 't gemeene Christen geloof:

jii^ift^kken brachten het vonnis des doods over
hem i wordende onthalsd, zyn hoofd op een ftaak

ge^C» en het Jicliaara ter aarde bevoolen, den
^ Juny 1537 — .^cigfere ftraffen ondergingen Lkf
ven Jacobze , fchoenma^er, den 20 July 1537,
sHochus Jacob,ze, fchoenmaker , 31 January 1539,
Heer LievmJman Janszff y Boenaartszone ^ Prie-

fter, I April,1539 , ^n Elizabeth jindries Dogter^
Weduwe van u^driaan Jorisfeny 2 April 1539 ^

-welke verkeering gehouden hadden raet perfoo-
nen, verdacht van ketterye en de gereprobeerde
Seéte, en daarenboven gevlucht waren , als eeni-

gen der Seó^arifftn gevangen zyn genomen, Zy
\yiCr(ien verwe^zen^ om bioodshoofds en barre-

voets, met een brandende wasfche toortze in de
hand , de Proces/ie hy te woonen ; een geheel
-jaar te blyven, binnen de Srads Vryheid, zonder
daar uit te ftaan voor den Altaar in het Choor
der kerke fchuldbekentenis te doen , en , in 't

openbaar. God om vergiffenis te bidden. Dac
men den wispelturigen Priefter wat harder behan-
delde , fcheen zeer billyk ; doch ik fchroome de
byzondere omftandigheden van het vonnis, over
hena geveld, hier oy te voegen, als zynde vaii

weinig aanbelang , en vry befpottelyk. Het ge-
zegde is genoeg, om aati te toonen , dat men te

t\Zierikzee allen , die maar eenigzins van den Room-
^chcn Godsdienst alwxeken , ftrengelyk vervolgj-

rfle tot uitblusfching van de eerfte vonken der Rè-
'formatie aan die plaats."-,;,,,/

, .

Die beginzelen der Hervörminge bepaalden zig
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tO ÏLowt VttHAAL DIA RjMaiiATlE YJÜi
I

4t isit' t<Nr dt HM>li^ , gd)^ mm
-uit wisfe befcheiden gebleekeÉi Is. Het U vermoc-
dclyk, dat fn 'het jaar 15^1 p- veden aig reeds , ter

deter Scede , hebben opgehouitoiv''^ dc^n 8^
l^rVtilÖMll^»!^^ getieegetf^%étfétl9'^

^ieene deö KdiScfif^ hebben bewoogen , t)m'^b^

*eh Pl^aka^t, aati^lé plaats te verbieden alle vef*-

tóderingeti Wttbfen en buiten Middelburg , éott^^ óotlor^ tAéftemmihg Va|i deo Ktieer > Di
4«brti6 Bürgerttedtenv SdifépleiiNi;' «a RÉIMI
d^r gemelde Stede , die welven géltaC^CMëti
Jcherpdyk te Prtxedeeren tegen de Overtreeders {1%

w^lk zy< zöo mip als de Rentmeefter béwei-
iM^ BfiheM» «fi^«MÉéfee«darï «ebben Hi^élMh

xen eenige aanmerkelyke voorbeelden onder hec

èbg te 1- n ,- verzameld uit rm Reiner Cri-

mineèlder óiad Middelburg , begonnen den 12 j4prU

'^An^Q^^ nei Püafeben (2) , en Umende MT-iR^
'brrtn^m /bHN ï585;^ u* >H*ncc dê Leiev::«il

zien, welke perfoonen , te'AftWf/lh»8^, der HWÏ-^

vnrminge Kyn toegedaan gewéést ; Watmdtt -In

Jbun véiröar^eelde , enwaat mede datheb1)eii

^fe 'den 27. Maart 1534 op Paa^lit*ëll<i ambfdlt

«en Jaar gdedcti- in den Haag door eeneti Jlfej^-

9^fr^^{e tfic PUkaie van den KeUer^ gegemci deo

'

1531, in fie Bylagcn , onder de Letter A. .

""fi) iV« 'Püafibén: Det »e jmtrtelling in d# feiMttiMAli
jfpHi4UfB en (T^rige tyden . in a<ifac ftnodÉieÉ «oedeii • rZie

^Har van, bchalven de iFleërcn M:eris in zyre Voor-cedé'van (te

^Bffto^i'. dlr N*d. VotSi»h\^ co vati ryn groot Cbarcerboek bl. i^,

en van de Water voo: het i deel van 't groot Utreibts Plal^aaS»

bv^k . den Heer.«M * fFot in syn tégenb^chf <^J^ h€t naberiëi*

^Mtk im. ttéec ISte BiÉ£A\kT de Jaar» Mifcod cn D^g Tecktfning

van d Charcrcs, brieven, en handvesten der GraVtn VftA Uoi«
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Zeeland w dé Këüwe; -'-^ f i

narty dieninen ^eïde ondef delleden 'van d^SeSh
een Bisfchop te zyn (i), herdoopt te wezen

^

zonder aan denzelven eenige belofte gedaan te

hebben; dat zyne Huisvrouw (die hy getrouwd
heeft alleenlyk met woorden, haar gevende de
helft van een gebrooken penning, zonder anders

te trouwen, volgens het bevel der Kerke ^ welk
hem dachte niet noodig te zyn) door zyn onder-
wys in zyne tegenwoordigheid herdoopt Is ge-

weest omtrent een half Jaar geleden te D^/t , door
eenen Obbe van Leeuwaarden (2) , door wien zyn
broeder Cornelis Et erts mede is herdoopt , die van
Delft naar Middelburg kwam, en van daar onlangs
vertrok naar Engeland. Jan Everts gevraagt zyn- •

de , wat hy geloofde van het Heilig Sakrament
<les Altaars, zegt, dat "hyniet gelooft, dat God
^, in 't zelve Sakrament is , als hy hing in de galg
» 'des kruifes in vJeesch en bloed, maar dat 't

„ zelve Sakrament alleenlyk genut wordt ter ge-

f9 dagtenis van 't lyden , en den dood onzes Hee-
> ren , alzoo geen mensch waardig is het lichaam

pf Gods te handelen: Hy zegt zooveel meer»
>, dat het Sakrament — zoo wel mag gegeven
9f worden by eenen gemeenen man, te weeten,
M die wil wandelen den weg des Heeren , en
„ herdoopt is, als by eenen Priefter; dat het hem

even veel is , of men hem geve een Hostie

V of een ftuk broods , 't welk hy voor een houdt**.

Voorts bekende hy binnen vier Jaaren niet ter

biechte of Sakramente geweest te zyn , en nog
niet van zin te wezen daar te gaan "immers in
*r? .• I ; 'f :> <1 3j ri . r; . r*rdA n VOe-

• ' ' • • / . . • . . \ )

'

(x) Misrchien it deeee geweest At^imUrt von Enibdtn^ anders gc«
iegd , Nicolaas Mein(fertt van BUrsdyi , Schoonzoon van Daviid Jb*
rit. Zit Brandf Hift. der Reform. L Deel bl. i33'» I3f^ .>

, . ;

(3) Ohbe Pbiiips Is zeer befaamd in de gefchiedcnisfcn der vie-

'4erdoopers in dien tyd« en kwam naderhand tot Belydenis vaa
fjoc dwMlingen. BrmJt UÜl. der iUform* L Detl b^' <»is^.f39.
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It KORX .VftRBAAIt RO0itMAXI£ VAN

. «g voege» men gaat naar de lot^tetir vas d«
^ Mlislyke of iUmiifche kerke t < weUtet
!„ kerke conftitutien of geboden hy niet acht, of

onderhouden wil". Die bekentenis doet ons
-Qvqrtui^ncl 3ieQ>.dat by in verfcbei^ ftukkeii

«AtoRck van dejeeiie .des Pau&doms ,^ evenwel
iMi den «tflerea kne sig befinet becoooëe- mee
•de dwaalingen der oude Wederdoopcrs ^ want
gevraagd zynde , of.hy geloofde > dat GodsZooa
leen^ yleeschlyk licbaam oni^RDgen heeic van dm
iH» Maagd Maria ^ beleedt hjr 9 dat CïiristQs nog
ntfooBCh., nog btoed omfangen heeft van Maria
.-^ gctnerkt, dat zoo wat vkesch is, dat is zondig,

*

en de Zoon was zonder zonde". Eindelyk g€>-

urigt hy» olat i|t;Mlke peifooneq^ als hy hwifc
Maji è' ea viFeewa («dood hreogeBtt^/fon/om»
jcinqeim. van defelve waren t Christelyk^
nênilst Christen menfchen geftorven zyn. Waa*
-necT hem

,
op den 30. Maart 1535 na Paasfchea

•wenk >voorgehouden » of hy wel geneegen 2our
fdeHreMn/.zyne: bekemte dwaaUogen ce herroep

«pen V indien de Reotmeefter bem wUde qoyt;-

ifcbelden, cn genade doen, verklaarde hy rond-
buririg "dat hyiuiet van zin was iets te herroe-

pen'V waar ióp^hy d^n VQigQ»iki» dgg ifi vee-
loofkkoddV oiBAec he£i9waardgerQ:^t teworden»
'wnH&vnoois aan hem* isruit^èvocrd, dén 19. April

.1535 (1) Zoorcgelyk loc overkwam aan Marcus
-rCbrmluzLn ,

gebooren van If^csti^pple in yiaau-
'J^n, welke", opden 14. January 1534 (' 535 mar
\dmNima>m Sfyt O.beüeedc^ dai hy , by de begra-

-ving ^an zyne twee Kinderen , niet had willen of-

feren , alzo hy gevoelde , dat de offer niet was
lingefteld door Gods gebod, en deswegens zon-

dtfi; dat door aUe werken » ée by de leveodeo

I» • OR-

Digitized by Google



Z££JUAin> IN D£ XVI EfiUWB« -"^^ li

onder de zonne gefchieden, de doodeii géefi iralpr

öf hiaffenis hebben » Toorwendende dac dé'Het-
Hge Hieronymut zulks fchiyve over Salomo's Pre^
éiker. Gevraagt zynde , wat hy gevoelde vaa
het Sakrament des Altaars , weigerde hy te mtf
woorden^ zeggende, dat hy 2ig belasteo, nog
^bezwaaren wilde* Dit oorzaak om hem ter
bank te vèrwyzen , jden 8. Maart , toen hy, een
cn andermaal fcherpelyk onderzogc zynde, of hy •

geloofde dac de Heere in de Mis Tichaame)3dc te-
genwoordig is, na eenige wedervragen tdt ant-
woord gaf eisdit dat het geloof van een goed
n Kerften mensch, zoo geloove ik het mede**.
Nog bekende hy geweest te zyn ten huize van
S^an Pieten , daar een herdooper was., genaamd
Damus , die uit Holland kwam, en ontdekte >
dat de gemeene Christen tooeders een voornei
men hadden, eênige Sceden in Holland, te wee-
ten , Amflerdam (i) , en eenige plaatzen in tVater-
land in te neenien ; begeerende , datze meede op-
waards komen wilden, jen den hoop vermeerde^
Ten , waar in hy, en de ahderen daar tegenwoor*
dig, niet hadden toegcftemd. Ook maakte hy be-
kend zynen omgang met Jakob de Grave , die

^ hem had onderwezen, dat men geloovende zig
moet laaten verdoopen ; dat men Gode behoOit
te biechten, en niet den Priefter; dat er oeen
Vagevier is; dat God Almachtig in Sakramcnc
des Altaars niet lichaamelyk is; in welke gedach-
ten hy beleedt ruim een Jaar geleefc te hebben

,

doch nu anders te gelooven» Des onaangeziea
moest hy zyn voorig gedrag met de dood bekoo-
pen den laaften April 1535 (2)— Cop Heyne is
den 30. Mey 1535 onthoofde, overmids hy vast-

ftel-
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^Ide f dat hei Sakr^menc des Altaars ioiet andera
is dan gemeen brood; dat de biecht voor God
go^aA alieei» ^ppeg isi dac het bidden voor de
Wpden ooQUttm ei^ venee& is^ dat hy en
ie andere menicheq» van deEC wereld fcheUiea*»

de», ten Hemel, of ter Helle vaaren, zorider ee-
t)ig ander middel , ten zy God dat gebiede. (i) —
Omtrent dknzeiven tyd, den^ij^^Aprü 1535, is

S^ere Jan Pietsrsfm^ ondervraagt, of hy niet
wiste f dat by Plaksaten van den Keizer verboo-
den was ie leezen dc boeken van Lutber, en tc-

hooren de leeringe van fufpede lieden, als ook,
dat eenigen , met deq zwa^rde » roede , en door-
iieeken van hunne tongen, zyn geftrafd; over-
mits zy verboode gevoelens gehouden hadden ^

ftrydig tegen het heilig Christen geloof, en an-

ders dan de Ouders raor de leere van Lutber, en
Syne medeplegers hadden aangekleefd* Hy anc*

WQprdde» dit alles te hebben geweten , zoo door
^ynen biechtvader , als doorhet gemeene gerucnt,
en datde buuren hem.zeiden , dathy kwalykdeedc
te ontfangcn "die fufpeót waren van de Luiberie'\

Cémelia IVoiMtn^ verbooden had » welke aan die

bevel geen gehoor fchjmt gegeven te hebben ,

naardien zy ,den 15. Oftober 1535, met het zwaard
is geftrafd : wordende haar man alleenlyk geban-
nen uit HoUmd ^ Zeelandp en f^riesimdf voor
den tyd van 50 Jaaren, overmids eenige verlei*

ders van de Seae der Anabaptisten ten zynen
huize zig hadden opgehouden, dewelke hy, meer
uic eenvoudigheid dan anders, den Officier van
de . pjlaats niet heeft aangebracht (2) , om welto
eige TcdisayirmiimusJoMt U gegeeszcld# ge-^

ban

(t) Fol. f—7*

(1) FoL 7<-^ti
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\»tmein (ö-^AUcdeeze gepleegde wreedheden
koonen elk doen zxcn , hoe zeer meu der hervoor^
9uiifi(Euitfgunftigwas. Ik vtadc lucs^mgetotiaiÉÉjil
MfeinkkfekA^m^oorwie; Mgnreiidtxya
tM:W)0lcpklidiig der soivere Wftariieid die naac
de Godzaligheid is , in Zeeland , voor het Jaar
1540, in welk» naar hec verhaal van den Hooga
leeraac «SbAtMé (a), Jfgt vast gaaig 4ia$ Woutw
Ikidm ialg miigen syd uMSkObitrgthefk opgei
hêmdeéé > zekerlyk om de hervorming door te zet-»

ten met vermaaninge en prediken , waar toe
geen bekwaamer man in die dagco kon geyonde^
worden; zoo wegens zyne lutQiiHittiide gritcfcU
hekfc» x»k ia deGrieldciie taal » wiar in liy na^
dedand te Emèden openbaare lesfen gaf (3) , en
Bjmen iSoon Pieter Deekn in dezelve zoo onder*
wees, dathy, met nog eenige geleerden, in \
Jaar 1556, efUke» verbeterde overzetting van hae
Nkuye T«dwiyK4iit het iBikMt Malp vèr^
iraaariijgM (4) ; av^wagon aync ongemeene God-^
rrochtigheid, en verftandigen yver voor 'sHee-»
ren gezuiverde Kerke, en den Godsdienst, wcl^
ken hy , al van dm Jaare 1525 af, hdimlyk was
teegedaan gewaett ö) es vervolgens opentlyh
Pf«*toc* Hy was in 't Jaar 1549 Predikant der
Nederlandfche Gemeente te Londen , en bleef 'er
tot op de dood van Koning Edtuxrd van Emgêm
tand, die voorviel 1553 (6), aonder dac mv ma
^ronder verhaal tyne veriiere lotgevallen,
ofvan den. tjA zyaa overlydens is voorkomen.

(3i Brandt Hift. der Reform. I. Deel bl. M.
UiMeimfTs Ooti-VrittX. Kerkgefchied. I. deelW.jöi. ir.7VM»5ikwrweM€ €#ow£er*''^ — . ^ .

.

8i: ...

Metmtrs Gott'YrlttX. Kerkgefchied. I. deel bi. 364. IT. 73

'Sf*? ï??!fl*ï*** Gcloofibelydenisfe bL ti. ao.

3rt'^'}:o^ «la^ 'tiS t aai, «t i» fiA^Mi^
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Ten bewyze va?ü^e taalkufidigè -geleèriitheïö

€n •faeitigeii' jrv^ om Gods wmmi'ttmuw&i mm

vu Ap# 71 èi X^iy» , t«rlMtmi.'Mtr ufetfl^

kroud/Je Griekfcbe Hafkifcbriftén t , te Löndef^i:$^o;

welke uitgave, mee recht ,<,a|sjeto def' al ler^ldrf

namlle geacht wordt, en na weinig meer tc^vm^
éoL is. (I). ' 'tk eten aict buU^a réden ^ dar'^

van InsM
geeft (2), dat hy geweest is fm- alkrgodvruch^
tigst , É-r^ ^700^ geleerd man , m 2)/n^ dagen we-»

geus 2ym ziU^aat^e gêkerdbeid^ m ywr, boven

imt uk é$ tfdm d$r gmtJU Nedefkméyclm'^M^
ten^ {want voor derzeher begin is hy gejlorven te

Londen, alwaar by bet Predikampt veekjaaren
bad bediêtid) zoude tsy me$ 9yu Ifeitims^ ol <dcg8

wyzesenTOOrdchtigen» raadyétgoeiUtaakM^
hen kümen belmtpzaani rynV^ < oordeelde > mec
recht, dat tot voortzetting van de waarheid no<V
dig, en nuttig was cic Hiltorie van de Kerk en
Godsdienst te kennen. Hierom vertaalde hy mt
hec Latyn in £uiver Nederdnicseli ^msr dien* cyd>

de 26 Boekem vên Johonnes Sltldinns awr 'éeH

jlaat der Rmgie ^ op dat men als in Ct^nen Spiegel

zien macb 9 waar in de rechte Religie , en Godr^

éienn gekegen is : hoe treffefyk *aÜe werelds macht

elaar tegen, ir : Ende noettam drwmatbekl altyd

de overhand beeft y ook in eilk tfJe^'^ enek wrdrietf

gelyk hy in zyne Christelyke vitmanmge ^ achter

syoe vcrtaaüng gevoegd, tot den Christelyken Le*

2er f^reekc Of nu deze, waar,d^e Leeraar éè**

nige, en welke , vruchten, van zynen Godvreeir

«aden arbeid te Middelburg, 'fiöfcft genoot^;!

,

JH Ciaottisli Ulv«j« p%»4SS» 4Si- - , ^ » «VI

/
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kan ik met geene zekerheid getuigen , ftbooa hec
oic de gevolgen waarichyiilyk i«, dat svne po*
gingen niet ydd geweest sjm in den Heerleé
Oadertasféhen vondc men elders in Zeeland, ten
deezen Jaare 1540, zoodanigen die van dc icere
der Pausfelyke Kerk eenen afkeer haddent»"*»
hunne belydenis deswegens met -de jd«od moji
flen bekoopenr, lioedaanig een c&e Aiw^uni was

yolgéa»^dr^ifforie der Martefaaren , u
Zierikue verbrandt is , om dat hy openclyk bc-
Jeedc, niet te konnen gekoven dat Cbrijtuf^ mué»
acbtig Goden ü^tiucb , in bet broodr bfomvH dtr
jm^* war bejlatté» o/brimefyk verborgen : 't welk
vaa muffligengnegd wordt het eenle exempel
^bloedgetuigen te zyn , in Zeeland om het Re-loof gedoodt (I), doch ten onrechte, celyk 00
te tnaaken is uit de reeds bygebrachcc jpwivw
nUfen in den Jaare 1535, ea"yatgtmie*^ln MmdtbWmiirttUifxiit dtr ^tÊkr.Zitrikzee worde
•oc naam van dien landman ópgegeeven Paulu/
Harrouts Zeemplakker , woonachtig in Zmimets»
dyk, aan wien dat harde vonnis is-«ijtgevoen|<4flé
7. I^ecember 1540; in #elk Jaw.cvolgens^hrt
MBgehaalée. lffaaiétidtbo$k, eene Anna jacobsz,
m^^manulsdyk

, twyffelachtig is geweest in 'c
geloof van het Sakrament des Altaars, de eer-
biedigheid daar aan te bqwy??» , als het cedn^
gen word by den Pastor in de Ctbork, « vaa
het bidden vopf dc dood«d, . Nidèrhand ver-
klaarde zy van haare twyffelachtigheid afte gaan
en te blyvcn by het gt loof van degemeene Chrisl
ten Kerke, weshalven zy na

,Jchuldbelydenls

.

itót bywoonen van dt prw^, en het betaale»

cilL^"'*.',,
Bn«ng. In li^o pag. t4j en StM,i,i d*

r«^?J^*„'?"'^"?l- '»»«rbier«o wel
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ffi Kort Vubbaêl »mlRoomiTi^ tah

dwifdiootdcrRoomlbhc Kerke — 0e gepleegde

wretdbéhikmdcoZccawfatypitegtgdoovigen^
den leèraaren , die defwtafds kwmeii »vreeze.Mti*

gejaagd hebben, en zal hen zekerlyk hebben ge*-

ieerdj om, de voorzichtigheid by de oprechtigheid

der heiUgclB voegen , io huane zamenfprekingen,

Qefkmjw^'^ en predUcaticiu Of men oec daar idc

moet ai^en^ dat «en te ee» reeks van Jwm
geen melding vindt van de Gereformeerden in

^getand 9 als die zig zeer bedekt hielden , laate ik

elk omte^ieQ» My is niets wegens hiuine^ we»^

tont voorgekcmien federt inpijfm tuo coc 1^558,

In\welk üg zommlgèn in -AiMa^nebben opge^

houden,die den Hervormden Godsdienst feheenen

1|00K te ^ibutii, naardien Koning -P/?//fp/ aan Hiero-

9iffmüf^Mm Siroofkerke Remmecfter van Beoofler

fidjicÉfe» ècacA teief f^oodü, t^fdhreven te ^m-
fl^»f*pfii den 4. Juny 1558 > en tjcfadxcnde een be»

veldfti te doen afkondigen de nieuw gemaakte

en vermeerderde lyst van verboode Boeken (i).

Etóig nader befoheid hebbenwy van het volgen-

de Jaar* 1559 » 'te ^( wéik die alierroemwaardigftc

l/eerad)' fol^tmtÊitSanmm (2) , in. zekeren brief

^-rft) Z4^,dez«n bdtf in de bylaagen onder de letur B.
'ra) SsicMt de Ouipii^Ukraj. pag« 494* en ^. Arnput EuroPt!»

WuNrdoai'bl. De gffoote VcraiettMen van Johannes Sofhfi"
ms aan de worflelebjle , en eerec opkömende Kerk. der Hervorm-
den in Nedei land} allermeeu te Antjierdmm^ Leiden ^ en Haarlem^
jButen hem debDel waardig , dat syne gedachtenis onder ons in
Mciang^hiyve. Hy ^'^nk*4méh^éammr van g^boom* MMr
%irOra ^ok wel een Nbor/u^^'lfr genaamd , om dat by zyne gehoor-
ree Stiid 9 daar hy ReAor der Latynfche Schooien was, en in de
CriftkTche en Hebreeawrche taaien onderwees* veriaaiende , we«
tenrden cvist dfe irem ^ngedaaii verdover deskiivere laéredcr
jtdiltAardi^ge Alleen Hit bec tefotff» ee JVmtmpj^ eeo Sshoél
gong oprichten m 'c Jaar 1540 ^ en daar verfcheide Jaaren verbteef

»

vst dat de vervolging tegen de Hervormden aoo zwaar werd, dat hy
mtvangiu zynde ^t9r natter nwiS^ zondtr wrztAing van xyn geloofdH MHnjgJbbap gong naar i7tfz#/, van waar hy la

vafi eenige boete» wederom i

Mc»
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fttim iMMOmA: dié 'in Zeeland dt z»«.ven k«re begunfligden. Dit is Waar op te makem.
uit de Senteucie van Mayken DankU Dostterk,
gebooren te Gent, Jan Hendriksz van i$^etft
den. en^müietvan Jimiféi,

.^ts-^y^, aea
•1. Febniwy 155P, te Middelburg zyn geworot
aan ^een Haak , en met vuur geblaakt , hmaot
doode lichaamen aan ftaaken gefteW, en fauane
Eereii be^ag^A tot voordeel van zvno Maiff>

om dat zy verfcheide dwaalingen , tn ver^
ï gevoelens fiaande hielden , ilrydip met de

leeringe der Heilige Kerk , en by dezelve v^
hardden, volgens hunne eige bekentenis (i ). Dien

meeftcr Beweaten Schelde, voor de Burgermee-

éeêa Lroix, de befchuldigd wcrdt, dat hy her*
doopt was, en onder hem bevonden warei mt4
fcheide fufpeae Boeken , by pUikme» van den

vertxoodM
oig^e m , wel waar ce zyn , dat voomoem-
oe soeken onder hem bevonden zyn , en dat diahem gegeeven waren van zommjge perlboneua*nu overleeden

, die hem veel woSdtn Oeat ce.
maakt hebben vanVHeil^ SaliSS; E
hy ftoor onnooaelhekl ^ "J*™"'» smiiwdat

B> ^ ^'tx hadi
keerde, «Iwaar hy kom daar na, ue? , , of nio twÊlumt^

^W"" Bibliotheca Bcjgica Tom lï. pTt^J. 7? 7«i,; b!L?'1^

behaiven
<hriies
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90 KO&T VfiftBAAIr DSa ReTORMATIE VAM

liad ; voorts ontkende hy herdoopt te zyn , en
|>etuigde zig te houden aan de gevoelens van de
femeene Roomfchc Kerk (i). Intusfchen isr de
Leformade , omtrent deezen cyd , door twee

leêraars» doch in *t geheim,1>evorderd » volgens
deeze aanieekening {2): De zuivere Hervormde
'Ijeer is te Middellmrg al federt bet Jaar in

U geheim gepredikt \ eerst gewonefyk door Gelem
kanszoon d'Hoome, (by Boxbom (2^> , en Hum*
niui (4) d^Eenboan^e genoemd) een Schoenmaker^
daar na door Adriaan den Schoenmaker ^ welke
laafte door -^^/vti , en zynen Raad, by befpottin-

ge mee een alias genoemd word DoSor Leert (5).

I>e eerftCf VM wien ik» in 'c vervolg, meerma«
ien ssal moeten gewflagen , draagt die loflyk getui-

genis weg van den Hooglecraar Boxhom (6)

JDeezen zuiveren Goasdimst heeft men athier (te

Middelburg) z^er vrocg , at voor de veranderingen

^enbaartyk begonnen i de vocmaamfie aanHder,
en teeraar weexende een 2eer geteerd mam Gdeio
Jansfen d Eenhoome, doeb zigmet Seboenmaaken
<mderhoudende ^ om ae Cicmeente niet lastig ie wee»
zen. Hy leerde in een Pakhuis buiten de Zuid-dam*
foorte: maar werd ten iaa/Ien genoodzaaki naar

oenen Hvofibrie/ fchreef aan tyne Broederen , en
^ustcrc7i in PF'akberm , in den Jaare 1567, die

nog onder my berust.

Het geul der Hervormden kan merklyk ver-
sneerderd zyn in het volgende jaar 1566 • toen
Adriaan van Haamjiede , een- zeer yverig man , en
de eerJU Scbryv^r van bet Nederlaadsch Marte^

it) RegiAer Crixnioeel van Midéttburg Fol. si^^ssi»
f (2) NaAm-lyft der PredikAnteo v&a Midtkiburg bit t»

C3) Op JUigÊfsherg l. deel bl. 169*

f4) Het St;iau*'l:he Vhan leren bi*
^Seatenuen van Alv^ bl, 233.

Op Meigmbtrg i« 4664 t>L 1

laars*
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Zeeland ik de XVL Etuws*

laarsboik f tig eenigen tyd in Schouwen
, nftf 3Si$m^

ie^ WelHnidmki)f fchooa kk niets byzon*
4ctB van dat Jaar vinde aangeteekend , betrefTen^
de de Reformatie in Zeeland ^ en den toeüand'
der gezuiverde Kerken aldaar, als alleen, dat
^oost jooften 9 gtboorcn van Goes , bekeerd wcrdt
%ot het waarachtige gelooft zig liet doopen, en
cén Cbmtelyk leven leidc # en daar over zwaar
gepynigd eindelyk verbrar.dt: is te yêere 15Ó0.
van hem wordt getuigd, dat hy ervaren was in
de Lacynfche taal , en dat Koning PbiUps hem
gaarne mee zig naar Spanje sonde genoomen heb-
ben 9 doch waarin hy , toen XIV. Jaaren oud zyn-
de, geen zin had, en zig om die reden verbor-
fien hieldt ( 2). Het was genoegzaam ondoenlyk
Ml de Jaaren 1559 , en i^Oo m Zeeland^voomamt^
lyk in IVakbtfrm^ iets openüyk te beginnen tot
voortzetfinge van de Reformade. DeSpaanfdie^
Soidaaceii fiad Koning Philips beloof uic de Ne*

B 3 der

[iJ Dit verhatH Mo«l L c ptff. J9f , sekerlvk olt Mil lumé*
Ich.ifr , of brief, 't ey van Sartorius , of van anderen, die hy la
«en groot e ra -nigtc heeft bcreeten, waar op hy rig dik vils be-
roept. By nu manfi anders viade ik iets wegens het verblyf van
j^* 9am Hoó^^th |o Zeêhnê^ fthoon al vry veel Schry/ers vanhem, en zyr\^ hnnd lingen, geiraagen» oic velktr meeaten ém
Hooj?|. eraar Gerdfs Hifi. Renov. £uan^. -n Belgio pa??- 270— 27''. , ,

een fraay, en kort begrip heeft aamengeftcld* De yver van w!iri«
4M« 9im Haümfteé^, le Jnimrrpfw mee t>penbaar Prediken, in *t
Jaar i$t9, betooiid, dog Joor veeh dtr Éro^ieren niet goeJgêècurd^
tfelyk de Hoogletraar van d r LmS^n aanrekent T ra. III. Mi:.c.
Oron Fase. !• p« 48, en un hem BmnJ* Hiii. der Reformitifc 1*

deel bU 214. geeft een gegrond veimjcdcn, dat hy in Sihouwen, ^

mn desaelft Boofdftad niec ledig tal lif'bben gellaan , maar alle
moogl ke mo iré zul hehben aangewcnJt, om den geaolvcrdea
Godsdienst daar voort te planten. Wat gewoi^ *^yne poc^i-.^rn
hebben gehad» word niet geaieldc. Maar ais men aanmerkc de
Eootn lorgvnldigheid der Lnnd-Voogdcsfe , Üertogtnn» va» Parma^

'i Jaar ijdf, on den nortgang der Reftnitetle, in, en oin-
crent Zlêrikxee tp ftoi:cn, mits;:ader8 hf- {^roo: 311 til der gee*
nen , die , om den Godsdienst , Hoor j^lva en zv ' n ll i- d van daar
«yn gebannen (waar van breeder in 'tvcrvoigj ichync men te
;IVogen beaoicen, dat, door de Prediking «roe Hami^éê^
el vecfe znllen zyn gewonnen.

(i> MêrtglMre^^egel der Do^gexindcs XI« dtcl g8« ,
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Kort Vjolhaal der Rs^rnMAxxE van

derlanden te zallen fchikken / na den gemaakt
ten Vitedtmttflrankryk 9 dodi Ueklt zfn woord
Biet. De Gfensfteden , daor^c Volk lag ^ klaag-

den zoo jamTnerlyk over hec zelve , dat Phi^
tips fchyn maakte om het te doen vertrekken ^

en geboodCy dac laen het zoude in WalcbercA
ovei

'vocren » om van f^Usftngen Scheep te gaatt,

maar deedc faet aldaar 'c geheele Jaar 1560 bly^

ven , tot ondraaglyken last der Ingezetenen ,

die tot wanhoop gebracht zynde, de gebrooke
I>yjgen niet wilden herileiien , en openUyk voör*
gaven » dat ry iwoer vcm de Zei wMem ingevmt*
gen warden 9 dan fen ^>oet venettm tim bet waar
te weeren, zoo lang het vreemde Krygsvolk bun of
den hals lag. Des niet tegenfl-aande werden deze
bflidaadige Spanjaards, niet voor hec einde des Jaars

JStOp domPM^fcpontbooden, om dat hy ben
noodig had« en niet nit toegenegenheid tot de
Zeeuwen f ofNederlanders in 't algemeen , en gon-
gen in het begin c] es Jaars 1561 Scheep (i). Zoo
lang nu de^e Spanjaardk in IV^%kheren bleeven, wa-
ren dezelve ids zoo veele Keccermeesters > om
te beletten « dat niemand zig zoude durven onder*
winden 9 om in 't openbaar het allerminftc ten
voordcele der Reformatie te onderneemen. In de
Jaaren 1561, cn 1562 bevonden zig eenige uit-

landige perfonen en verfcheide Kooplieden te

Middelburg, van welke men het vermoeden had»
dat daar onder zouden mogen zyn eenige HeretyC"
que, ofte Sciirnatyque pcrf^oncn (2), als de zuive-

re ieere aankleevcnde , omtrent welke eene geringe

madging werdc verkreegen (3)^ daar andere dit

met
ff) Sirath de Bello Belsico Lfb. ÏII. pag. 103—107. Pers ont-

|^r:de Lteu'v bl. 182. IFjgenaar's Vaderiandlchc Hiftorie, VI. de^
t>I. 56—61. Leven van Prins Willem I. cerfle deel bl- '93—203.

[2] Nauwkeuiiff verhaal van aanüellinji vaO dca J^ii^cbop Vftil

fiitkUlhurg bl. 113.
'

t
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Z££LAK1> IN B£ XVI. ElUWSt 9$

Biet hun leven moestciii bekoopen« faoedaom eea

geblaakt is den 3 Febmaiy 156 1 (naar den oadeii

ftyl 1560) f wuiucnde zyne goederen verbeurd
verklaard , om dat hy beleedc Herdoopt te zyn,
en te volharden by veclerlye kwaade, en val*

fclie ftelUngen , tc weeten , die ftrydig waren met
den Roamchieb Godsdienst (i) f om welke zelv^

redenen Joos Jamzef gebooren te KrabbenéfkÊ^
uit £^ommelsdyk , naar ^urikue overgevoerd »

aldaar onthalsd i zyn Lichaam op een Rad , en het
hoofi] op eenibiakgefield is y 1 1 OAober 1561
<3)> en niet 1563 , gelyk !n den Martdaaitê'i^ii^
gil der Dcopygt zhiden (g) wordt gevonden. Hoe
zorgvuldig ^ig 's Larid^ [ngezetenen,zoo welaan-
zienlyke , als geringe , moesten hoeden , om
niets telaacen hlykeo van 'tgeenzy mochten oor«
deelenteArydtiiiKflnde waarim en hetwelk
zyn van Land ra Kerk, kan ntien daar «It op
maaken , dat zelfe de Baljuw van Middelburg

,

Fieter Haek , door Prins JVilkm L tot dat Ampt
bevorderd , en getrouw aan dien Vorst » wiens
haat 9 en afkeervan é^lnquijitkf en niemviBir^
dammen, hem niet kcMiden onbekend zyn , in her
byzonder verklaarde, by het invoeren van den
Bisfchop, 1562 ,dat by, zro veel hem aargong , be-

reid en goedwillig was, in alle gehoorzaamheid »

zonder vertrek, zig te fchikken volgens de beUeftg

van de Koninglyke üllajejieit (4), fcnoon die aan*

llclüng vüh den Bisfchup de vernietiging der ge-

B 4 zui«

[i] Regiittr Crimineel <ter Sced» mé^üÊirg I535-*I|S| » FoU

[2] Het roode W^arbeids-boek vao Zienkzee^o^ O^ob. lyóx

IL deel bl. 3^'*

i ^uwitcndg verhaal van de aaoaeUing de» eerfiea SlifclMr
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«4 Ko&T VfiUAAL D£a Rsrouum vam

£Qiverde Leere bedoelde (i) zoo wel ah die via
ileVrybeid.
Wat *er in ZMmdf mee cmzidit tot de Refor*.

marie, zy voorgevallen in de Jaaren 1563, en
1564 , IS my niet voorgekomen. Alleen vinde ik

aangetekent dat GiUis Manbysu » Chirurgyn »

en Witkbaord Cometim p geboóren van Omeap*'
pet , op den 34 (Xtober 1564 » te MiddeBurg , zyn
onthalsd, hunne hoofden op ftaaken, en nunne
Lichaamcn op een Rad gezet, om dat zy zig had-
den iaaten Uerdoopen» en vast hielden eenige

kw8ade#en listige Leeringen » firydigmetdievin
de RoGoilcfae Kerk (2). Hunne Brieven in de
gevangenis gefchreeven tot troost van hunne ge-
loofsgenooten , zyn gedrukt te leezen in het

Marulaarsboek der Doopsgezinden (3} , welker
voorbeelden ik nipt bybrenge» als behoorden zf
onder de waare Hervormden gefteld te worden ,

maar enkel met dit oogmerk , om te doen zien ,

dat zy f zoo wel als anderen, vyanden waren van
het Pausdom , volkomen overtuigd , dat men in

het zelve seer afweek van de i^eere der waarheid»

•Ueen gegrond op het heilig WQOid» en wars van
«11e menichelyke inzettingen»

[i] Dte telve irerhatl, 4» 5 «xSt W*M Regiuer Crinliitel ruk jmmêÊTg f||f—Iftf » WéL tfl.

bi U. dtti M. iof • |oi»

s
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Zeslakd in de XVI. ££UWB* ^5

IL HOOFDSTUK.
Beletzelen der Reformatie w Zedand tot

den Jaare xjóö.

De voortgang der Reformatie werdt in JZeeiand

niet weinig verhinderd, zoo door macht,

dwang, enlistenvanhet Hofvan Brus/el, volgens

den wü van Koning PbiUpt Jl, als door dwaalgee*

Sten ^ die zig benaarftlgden om de getrouvire be*

lyders der gezuiverde leere te verleiden, enha-
lelyk te maaken.

JZeiland had met de andere landfchappen in

Nederkmd gemeen , dat Keizer Kant, al van den
Jaarc 1511 , dreigende plakaaten uitgaf tegen
Jjutber, tegen zyne leere , boeken , en aanhan«
gers ; nit kracht van dewelke zy, die maar iets

fpraken , of fchreven tegen de Jeere der Room-
fbhe Kerk , of de zuivere waarheid voorbon-
den » firenglyk geftrafil werden , zel6 met den
dood, vooral na dat dezelve veelmalen waren
vernieuwd, uitgebreidt, en ftrenger gemaakt , tot

dat eindelyk dat wreede bloed plakaat van het \

Jaar 1550 uitkwam , ^welk den liefhebberen der
waarheid alle hoope benam, om te ondtomea ,

als zy ontdekt wierden (i).

Het was eenigzins tot verhindering der Refor*
matle in JZcelanJ, (behoorende onder den Bis-

fchop van Utrecht) dat de Keizer den Bisfcbop

van utrecht oOroy gaf om alle Ceeftelyken on«
der zyn Bisdom , welke hy venfacht hleldt van
Ketterye, te mogen doen vatten, en hen , te

Utrecht 9 te recht te mogen doen ftelien, zonder
hter ia, tegen Keizers hoogheid, of tegen 'a

B 5 l4mda
[x] fTiztnhMk ftfttt cUr Ke!igi« bU T$ ttt volg» JirMfdtffkOa»*
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ifi Koftr VsRKMXm Retosx^ti^ van

Lands privilegiën , en vryheden te misdoen $ waar
tegen men zig In Hotkmd yry iterk aankantte
(i). koude » altbaoa la den be^nne» niet
anders verwekken , als vreeze by de meeften

,

en groote omzichtigheid by de verftandigfte, en
CodvrochtigUe vooritanders der R^fonnatic ,

om dezelve niet , als in 't geheim , en met vow-
»chtigheidt voort te phnten» waar door AetcU
ve nierklyk gefluit werdt. Insgelyks had ^ee^
tand mee de andere Nederlanden gemeen hec in-

voeren der Inquijitie. De naam alleen van dat
Ücfarikdier joeg den Nederlmderen een yzinge aan,

fso de daad nog veel meer , in zoo verre $ dat
Diet alleen de hervormden daar van fchrikren,

maar ook de beste Roomschgezindcn van aller-

lye ftaten , eenige weinige wreede onder de
.Gee/lelyken^ en opgeblazene landverdervers on*
der de Hovelingen uitgezonderd. Evenwel on»
dernam Keizer Karet f in *t Jaar 1550, om óie

landplaag der Inquifitc, te voren reeds , doch niet

zoo opentlyk , begonnen , met naam en daad aan

te beveelen , en te willen invoeren ; wanneer hy,

in Grasmaand dessselven J^^* een plakaat liet

uitgaan , by welk alle Officieren last kregen den
Jnquijiteuren behulpzaam te zyn , om alle verdach-

te |>erfonen te doen aanbreni^en , gelyk de ƒ»-

. fftf/SMtr/een byzonder bevel van den Keizer ont-

fingèn , om de hand te houden aan de uitvoerii^

van dit plakaat. Maar geheel Nederland werat
vervuld met bittere klachten, ziende zynen on-

dergang voor oogen , inzonderheid de Stad j^nt-

werpen g welker Overheden zodanige nadrukke-

lyke vertogen tegen dat plakaat , en de Inquifi*

tie deden aan de Landvoogdesfe 9 Koninginne
Jdana, dat deze van baren broeder Keizer Ka-

CO VUerL HiOorie V. 4ctlf bUSTtf f79i •

Digitized by Google



retf eenige verzagting verkreeg , meest echter daar

ia befiasuide, dac de gehaacenamen vznInqmfiMf
e» Inquijiteurt naod^km wierden £vcnwel
ondemsmlict Hot oog eeot» tn'tjatr 1555 , tm
de Inquifitie te doen ftand grypen, door een pla-*

kaat, dat 200 veel tegenftand vond, dat het Hof
raadxaam oordeelde hcc weder in te trekken , en
Moder tttcweriUog.ce iatta (s>« mnder nogtani

af te sien Tan «jm oogmefktofla Air G«ta^*'«»^

denmk door tc dringen , en daar door het volk
van Nederland in onbreekbare ketenen van ÜBr

vernye ^ oaar ziel en lichaam » te klniftercn^

- Jtiet Toocfpelde niet veel goedi aan 't'virerk der

1

vertoonde, hoe leed het den Koning van Spanje
deedCf dat de twee machtigde Rykcn van Europa
mallLandeieq door een gedurigen Oorlog ver«

xwakten ^ daarmen j met vereenigde krachten » de
Ketters behoorde uit te roeyen , welke hun ver*
giftig zaad (zoo fprak de Bisfchop,) in de Neder-
landen zoo wel als in Vrankryk verfpreiden ; hy
fpoorde den. Kardinaal daar toe 2eer aan^ en bo*
taig4e hem gaarne, tot bereiking van dit oogmerk»
de nand te znllen leenen, mits men, niet dan
door vertrouwde perfooncn, over zulk eene ge-
wichtige zaak handelde» en alles geheim hieldt (3).
Het Jaar 1559 20ude voor de voornaamften der
Gereformeerden in JSir^/ofi^, en elders» verderft
Jyk zyn geweest , indien Prins ff^iUem van Oran-
je, Stadhouder van Holland en Zeeland ^ den last,

hem door Koning Philips gegeven, ter uitvoer
liad gebracht» waar van de Vorst» in zyn Verde*

dig-

[x] Qtrdejti Hift. rem Eaang. in Bel^io p. 21x^218. JVfZfmbeek
Staat d«r Relige bl 17—ii. Vadcrl Hiftorie V.deel, bi. 345—afo.

[si IFttembetk bl. 82 , 23. VaderU Hiftorie VI» Ml» lHW Vjwlcrl üiftoiit Vi. dM» to» sx»
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28 Kmtr VnuAL sn ftumtêatm tam

digfchrifc f of jipologie des Jaars 1581 das fpreekt

(1)9 als d$ Koning fjiaande om af u vaaren uit

' JSe^hmdp 1559 » iSm biht$t mkkiMfk^ vi$k de*

gefyke perfoonen, mrdaebtip wm H geloof9 om bak
te helpen , tad by xe^ben doen waarfcbouwen , om

' geen wroeging zyns gemoeds te taaden , met meer

den menfcben , dan God te gehoorzamen. Hier by

kwanit dat» ten zdven Jaare , alle leden der Re*
geeiinge , vu de Landvoogdesfe af tot de laage

Overheid toe , crnftig door Philips vermaand
werden, om de Pl^kaaten tegen de Ketters ge*

maakt.^ en vernieuwd » ter uitvoeringe te bren»

gen>:al20 verandering in den Godsdienst veel-

tyda verandering in de Regeering voortbrengt (aK
Ook ontdekte Prins IViliem gevallig, in een ge»

meenzaam gefprck met den Koning Philips ge-

saaist zyndC t dat^ha toen reeds faondelde^ om
met gepeen goedvinden de Ketteryc;.te dempen»
fidtoon de Prins *er nog mets van vernomen had

(5). Dit gaf redenen van vreeze, te meer om
dat de Hertoginne van Parma den Rentmeester

beoosten Schelde t Uieronymus van S^rooskerke/

vervxrltci^e t in een brief van den 27 Januarjr 156%

[1502] , de toerusting van een zeker getal van gg*

leyen in Spanje, tot welke zouden verwcezen
worden niet alleen alle lediggangers , bedehiars ,

ftraatfchenders , maar ook die onder 't dekztl van

Jteligie geinfejieert of befmet tynde met Seüen en

éwaatingen m deezetyden regnerende^ wrvordereUf

m onderivinden hen te Prediken 9 Pfalmeu te zingen^

overge/ieldf of getranslateert zynde na hun valfch

verjtamd, en ook andere kedekens om daar deure op-

Soopen ettfeditien onder de onderzaten op te roeren »

H welk by verfcbeide Piahaten en Ordomiaettiem ver^

boo*

. (O fhnft Ned. Hiftorie XVII. boek, bi. 73^;

/»> V adcrUndfche Hiftorie VL d«ei , bl. 5» p fl»

(I) VadtriMMiRiM HiOorit VI.Mf Ui t$*

Digitized by Google



%

2££LAKD n n XVL Ewwi» zg

booden is , tnde geentmti behoort venlragen of toegi*

iaiem $i fV9rdm onder éufimuiatie^^ uitgereden
nogtant de geem di€ bevtmden zuUem wordett befcfmlf'

digt of behst te zyn met enofme etiOi kefyke feyten »

ojte Leeraars van eenige SeSen gewest , ofte am*
derzints *tJimpei volkgrootelyks g^cbandaHfeert heb*

bende , deweUts êXimpksrekfk^moetengeJiraf$ wordem
na V ittbotid vcm de voarjL Plakaiem, en geentimi

begreepen zyn in deze determinatie (i). In net vol»

geode Jaar, 1563, bekwam het werk derRefor»»

matie geen ruimere ademhaaling , nademaal de
Lmdvoogdesfe MargaretaBmikü gemelden Rent*
ineester ioireef/lat TO brieven van Cb^
het Plakaat afgevaardigd den 20 Augustus 1556 te*

gen de Seften en Ketteryen , ftiptelyk zullen op-
gevolgd , en andermaal afgekondigd worden , In

een brief van den 24 Maart 1562 voor Paasfcbem
(a). Voorts totexHrfatk van alle Seüen ewieu^

Hngen , m J^teeryen , zoné dezelve Hertoginné
van Parma een Plakaac van den 29 Maarc 1563
voor Paasfcnm , aan ucn Hove van Holland, 't

welk I behalven de reeds te voren vastgeilcl*

de dwangmiddelen^ seer (cberpe toexicht bevai»

ten einde dttniemand » van elden komende» in ee*
nige piaatzc ter wooninge zoude worden toege-
laaten , als met een Certificatie , inhoudende dat

by gehouden wordt Catbolykef ende niet befmet of
befaenu van berejte ; mitsgaders lastom de f^roed*

vromuen u beiedigen i de tinderen te doen Doopen
nae de Ufantie van de heilige Catholyke kerke, dê
Ordonnantiën enPLikkaaten van Keizer Kartel om*
êretUde berdoopers , en die Conventiculen houden , uit

w$ voeren • d$ Hnifen dier BoekverkMers alk dri$

mÊomkUn eem te vijiteermg om te Jien of geen

ver*
(i) PUkaatboek van JSifrikm M. V9* L ^esüuMode Iff4-*

f564» ^^ ^ ~ ' •

uil 2te tft ftrliiM Mtr it lüiiff 6
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30 Kort Vmbmaai pu RsposAiAm van

Wfbode Boekm hebbm en v. Alle welke beve*
ten » alomme daar dezelve a^ekondigd werden «

gelyk gelasc wordt- dat wmkr vtrmk gdchiedea
juoesn op alle plaatzen, daar men anders niet ge*
woonlyk is Publicatie van Flakaaten te doen
(i)j in dac Jaar^ en vervolgens » zeer grooce be-
letzelen aan de Reforniatiè toebrachten.

\ Kooing Pbilipi.. JI. , zyneo Vad^r den Keiaer
opgevolgd zynde, fraecdde, zoo men meent,
door Granvelle^ andere ketenen om de Neder-
landers door de Inquifitie %ot flaaven ce maaken »
die in fchyn veelngm waren > en tot voorwend»
«el hiddeii de Korg voor de Ealigheid der eielen »

•

de verbetering in de leere en in het leven der
Geestelyken , en een vriendelyk opzicht tot wel-
zyn van de Ingezetenen. Dezelve beflonden ia
feet oprichten vaorveertieü nieuwe fiiadomroenia
Nederland en het aanfteUen van asoo Teele iiieQ<*

we Bisfchoppen in dezelve , onder anderen te

Middelburg m Zeeland. De Koning kreeg kort
voor zyn vertrek na Spanje , in 't Jaar 1559, te

Middelburg f door Sonniui, de blyde tyding, dac
de Paus in de oprichting der nxéiiwe Bisdommeii
bewilligd had (2), 'twelk hy, nog eenigen tyd»
zocht bcrdekt te houden , doch het lekte fpoediger
uit, daa hy verwacht had (3). Over deze nien*^

VriAbeid waren de ineefte der Inwoonderen in
geheel Nederland , van allerlyen ftaat 9 ten hoog-
Aen te onvreede. De Prins van Oranje kantte

Sig daar tegen met alzyne macht , *t welk den Ko-
ning Philips zal bewogen hebben om hem, in

SfVDkkeifnaand des Jaars 1561 , door een eigen-*

Mndigen ixief «e vennMieB^ de iwoering der
'

. . . ' nicu-<

fO Hiilorie éer MftrteUartii M. |ff , m^»AiUil^d* diak U4i»
'W Vtdclandfbhe Hiftorie VI. deel , bl. $6.

^
(Ij VitfwJaadfehtWMm VI. dèfii» 4i»

\
%
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nienwe Bisfchoppcn te helpca bevorderen (i )*

rÖe £dden mcNKlen , om dat nunne Vryheid in da
gCiacsveigidfifftalg daar door werdt wesg^QomcB^
wtnt de nieowe Bislchop van MiddeSwg tooisfL

zweeren, volgens bevel van Piös.Pw iV.t A
xal de rechten , eer^ voorrechten , en gezag van dê

Roomfcbe kerke 9 van onzen Heer Paus, en van ay-

M Of^fÊlgtrs t imaaren , wrdedigm « . vtrmurde-
rm p en pogflê mii U bnidm. JkTudingemftkÊd*^
aanjhg, ^handelingen zyn 9 in welkenmtdemomen
wordt tegen onzen Heer Paus , ofde voorzeide Room-
Jpée kerke^ anige xvdtgof^en of nadeéigbedeuMum
n^ fer/ptmen, recbe, eer^Jiaae, ofmqcbi, mwê
bei eotmynejmmii kemi ( gelyklietkoign snoMv
om dat zy verfi^eenen ter Staatsvergaderingen in

welke de Edelen » en Regeerders 'sLandsvoor*
rechten tegen de macht van den Paus moeften
V€;nlcdigM)#. eifAModamff Maken wordm veeu

bemdeUs m^mlhse»^, vem wiee^ ia eoJk zyn mag,
zat ik die bekeèem uaarmyn verméjgen , en, 200 dra
V my mooglyk is , het op een gevoeglyke wyze bekend

maaken aan denzetven onzen Heer, den Paus, of

^ iemand anders , door wien be$ tot zyne kennisje ka»
' komem (a)* DeAbten enMonniken Jdaagdee , ms
dat de Klooftergoederen tot onderiicmd deraien^
we Bisfchoppen moeften dienen, en onder hun-»

ne macht komen; dc Overheden waren misnoegd,
om dat dit hopgwichtig ftuk zonder kennis van
^sLands Staaten gefchiede» en tea nadeele der
Steden aoude verftrekken.; de Gemeente ktfiii#

de» om dat men door die Bisfchoppen de Inqui^

fitie meende in te voeren , den loop der Relor-
matie te ftuiten^ de..bel]rders der ^zuivcrd^i

Wivhdd ce vervolgen» en wreedel^ te doo*
den

ft] Het Itm viB WUkml, wHsdiclt^Utfg» m irolf. Béfi
Xbock , Bl. 33*
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M Kom Vwmuja, im, RaiouuflEiB tah

den (i); tot welken afkeer, en gevoelens, deKo-
luog»eQ eyn Staatsdienaar GranveUe, zelve grond
gaven, door hunne verdivaasde ftaatkonde om^
voor een groot gedeelte 9 toe Bisfchoppen muite
ftellen gehaate Inquijitmrs, gelyk te Middelburg,

toe vernietigi^ge van deKerk-hervormingin ^Z^i»

tand. . •

De aangeftelde» en ingevoerde Bisfciop vm
Middelburg wi» Nicotauf Cafin , in 't Nedei^
lanosch van der Burch genoemd. Vermits zync
aanüelling, en bedryf, een der grootftc hinder*

fMuden heeft toegebracht aan de Keformatie ia 2iiê-^

ëand^^xm &56acoci5749 zal ik vaabem^ enzy*
ne handetingen » hiernta een byzondere verbande^
lingkatcn volgen , opgefteld ter gelegenheid, dat

uitkwam hec tiaauwkcurig verhaal van de aanjieh

linge des Eerwaardigm Heeren Nicolaas de Callro

tot eerjie Bisfchop van Middelburg in ^Zeeland m
^$Jaar MDLXly doordmRi€lnsgek$rdinH$êr$
Quintyn Weytsfen , van wien , en het gemelde
werk, gefprokenis in de Voorrede geplaatst voor
dit kort verbaai der Reformatie in Zeeland.

Om het gezag des tiisTchops tegen de zooge»
iiaamde Ketters nog beter klem te doen hebben ,

en de Reformatie te onderdrukken, vondt het
Hof goed , in den Jaare 1565, om de befluiten

van het Conctlievan 2 rente ook in Zeeland te doen
afkondigen en onderhouden; en, op nieuw, de
uitvoering der Piakaaten van Keizer Kaf$l tegen
de Wederdoopers , en andere Ketters , te beveelen
(2). De Landvoogdesfe , Hertoginne van Par-
ma, gaf des aangaande een nauwkeurig bericht

aan den Bisfehop van Middelburg, ia een brief

[1] tPhifmêHÈ U. tS-30. Bar I. boek bi. ai-iö. [iz-ti] VadwU
Sittorie VI. deeU bl. 66^ 67.

M Vttel» Hltelt VI. U» ssf»
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nm den ii July 15^5(1)$ wüt iohy» onderan-
deren , verzoent en gelast wordt om de befluiten

der Kerkvergadering van Trente binnen alle ker- -

ken van zyn Bisdom te doen uitroepen, en on-
derhouden mee alle zorgvuldigheid en naarftig-

heid. De Overheden der byzondcrc Steden
kregen het zeUde beveh De Landvoogdes liet

zeggen aan den Baljuw, en die van de Wet te

Middelburg , en aan hun bekend maken , op
den 20 December 1565, door uicdruklyk bevM
des Konings , dat ia OmilU nfon Trente tnof/f

worden afgekondigd, en nagekomen, de Plakaaten

over Jiuk van den Godsdienst moejien worden uit^

gevoerdfde ff^ederdoopers enandere Kettersgejlrafdi
voorts dat het de goede wit en welbehagen van Tyne
Miajejleiê is ^ ekti, ie komen $of deyerfcbuldig^

de ftievoering wtn 1^ beiUg- Conctli^ Trenee^

Vf zofJtden geven aan hunne Bisfchoppcn , Pretaaten p

en andere kerkelyke perfoonenf alle hulp, en allen

byflatul, en da$ zaox^iikwil^ als hun daar toe aan^
züek werdt gedaan 1 en insgelyks aan de btqmfiteests^

des geloof

s

, welke zyne majejleit verjiaatf dat zig

moe ten gedragen , gelyk ten tyde van zyne Keizer'^

lyke Majefteit , en van hem was gefchiedt; en vot^

gens V geen bet GodMt en V menjchefyk recbe we^
eifeben, en doe tb) daar van verflag moesten doeeè.

aan bun Cbttegie , ten einde dft^ zy zig daar naar
fcbikken en gedragen , gelyk men van hun vertrouw^*

de , dat zy doen zouden (2). Welk het belluit van,

de M^Mnuvm Middelburgop , en over dit)^!
vel geweestzy, ismy lüet gebleeken. Mannei^
moed werdt 'er zeker vereischt om door deze
ftrenge bevelen zig niet te laten vervoeren tot

verdrukking der onnozelen en nadeel der Stad;

(x) Zi9 de Bylagen B*
(s; Ainftfiïing faa dea !• BilTchop tt füddiitmrg^ bl» I|i--s9|
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hoedanigcn moeddie van ^ntiverpen hetooDÓtn ,

benevens dcaodere hoofdfteden vaa^ro^iMf^ ver-*

tonende de oomogelykheid om die bevelen ter

uitvoer ce konnen brengen (i>. Het is onder^
tusfchen te denken, dat de Regeerders van Mid*
éflburg zig genoodzaakt zullen hebben gevonden
aig te onderwerpen » zoo ver het maar eenigsina

iaet tet welvaren van hunne Stad en 'ingesete^

nbn heeft kennen beftaan , terwyï jsfe ëen Bisfchop
èn Hoofd-Inquifiteur binnen hunne mnuren had-

den, die hen onophoudelyk tot gehoorzaamheid
aanfpoofde. Hier kwam by dat Koning Phitipi

föh^eef aan éen Rientmeefler van' Zeeland Bèwes*
ten Schelde in een pliikaat van den 3 July 1566,
doch eerst op den 28 Juny 1567 te Middelburg

afgekondigd^ dat wederom moeften verboden
worden alk' con^^enticukn ehdfi engeoorioofde verga-'

tIéHngen , fi&tte. éndg xipetibèire ^ zoo weïbinnen jle^
den f vkcken ende dorpen, dlf ten platten lande ofte

elders ; ende oock alk prekingen tegenr ende coiitrcL-

rie mjen voorfz. orden, geloove ende Catbofyk*

Jiieé Religie f op prnne» Éegehs de Predickert, Lm^
etars , MiniJIerr ^üU diergefykewpkyderf des wkXf
van der doof, ende metter Coorde ofte Strop aan
den gatge geëxecuteerd te worden , ende van confif"

éatie van atte heure Goeden binnen den kmden ,

éetat^eanfikatie (landt grypt , ^$e bekeeren , ende op*
fHkeeren fot bebouf tme frouffyH van den genen ,

die dezehe Predickers ^ Leeraars ^ ende verleyders

óantasten , vangen , en in handen van de Jujlicie

Jletlen fullen. Voorts belast hy dat allen , die ge*^

flokt 'ende gejlaefi-m de prekingen ende vergadetim^
gen gekomen zyn om de voorfz, predickers teJhfH*
neerm en befcbvrmen, zullen gebannen worden op

de
(2) 5or Nederl, oorlog. I. b'>ek , IbU 17—3f. [25—28]. Wfz»m^

htfk tU^ des rdigk bk 4X« «a yolg. vaa lètkXA ^éüêm U
•dub 4èél»1»tt , 4asr« • • • - • • ,
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4$ gatge\ dtt i^'oaim^ mofAn, broidm^ Jkêff

ters f ooms , moeyen , meefters , meejlresfen ofte an^
dere gehouden zullen worden te verantwoorden van
bet fiiêk Md» mefufen van beuren kinderen ende vau

gmen, die onder beurs taêêp iêexégi, ende tiM
Bemm tmisgaim qfi» famUU wezen zutten, tew^
de pene U zy van geetfeHnge , ofte andere die de

voorfz. kinderen ofte jonckvolk daaromme zullen

moeten fyden ende dragen, ten waere nochtans dM
'

liH kÊn4lemiren ende uyterfle beste gpf

p ende beboorUeke zorg ende tiexigt genomen ie,

bebben , omme te beletten dat zy tot de voorfz. pre^
kinge, conventiculen ende ongeoorloofde vergaderin-'
gen nyet en zouden gaan (jL}. Door zulken weg
is hec werk der Hervorming te MiddeUmrg
geawtrsboamd. Te Zierikue ging het nlec vee|
beter. De Hertogin vanParma fcnikte derwaards
aan den Baljuw, Burgenneefters en Schepenen
eenea boeik op den 24 July 156$ {z), waar in

zy hm te verftaan geeft ^ dat de Koning dieoftlg

rekende tot behoudenis, van beftiidUig Christeft

geloof het Concilie van Trente ftiptclyk te éott^

onderhouden, ten welken einde zyhcn verzoekt
cn in last geeft aan de geeftelykl^id aUe bulp€;. .te

bewysen om hét CoiM3Uie< te volbrcnaen^ en
naamiglyk toe te den , of de geeftelykneid zig

daar in behoorlyk gedroeg , met eene vermaning
nochtans om geene de minile inbreuk te doen
op het wereldlyk rechtsgebied, gelyk bepaalde-
lyk ttitgesónderd worden aiilte beilpiten der ge^
melde kerkverg?iderine , welke ftfékten tot kren-
king van de voorrechten der Oppermachten ,

waar over de Laridvoogdes zig breed uitlaat in

haaien brief* . De Overheid vin JZierikm kreeg
V/, a . , , aur

SZic de BylMfin onde^ <ic letter .. ^\
Zie dc fiyiiagca onder dc Uturlf.
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36 KO&T VfiAHAAL PAR RSFORMATII VAK

ttiidemuol een gelyksoortig bevel » doorden Rent*
meefter Beooftra Schelde Jr. Bruinink van fVyn^
gaerden (i) p In den gewooDen brieft dien zy

,

op
fi) J'Sr» Brminink van Wyngn&rden , Heer rtn If^estkerkf ^ was ate

ften oi^d Riddermatig gcüacbt in Holland^ daar bekend mec
Vêit ntatt TEfi Or« of om , en nadcrhAnd van fryng»réni^ wiar

ten breedvoerige (Umlysc gevonden wordt by 5. vtm Lttrnm
noen Batav. ïlluftr. bl. 1033—1043 , en van Gomdtboeven op de
lioilandrche Chron. bl. 214 en volg., doch Hy wordt onder de
^euwfche édelen geield , om dat Hjrin Zf9lané was gebooren,
aldaar woonde , beampt en behówd was. Twee van eyne llanige-
Tiooten , met namen Jacoh en Corneiis van fF'yngaerden .vnrcn «*•
4dcr de verbonde Edelen een Jaare 1566, volgens de fentencien
an ^Iva bl. 48 , 51 y 52* Maar hy was van tegenftrydige gevoe-
lens en seer afkeerig vmA 4e*yffhM soo io den Scaac als m de
Kerk, een aanhanger der Roomschgexinden , en een Slaaf van
den Hertog van y^/v/t, aan wien hy «oo aangenaam was, dat hy
niet alleen bleef behouden het Rencmeefteribhap Beooilen Schel-
de, maar ook aangebeld werdc coc Ondïnger van de verbeurd
Terittarde goederen der genen, die Btooften Schelde ten land»
Varen uitgeweken, fenteat, van jfiva bl. ai. Zyne handelingen
behaagden aan de Staten van Zeeland zoo min als die van zynen
(Schoonbroeder Pb'üihtrt van Serooskerke ^ wordende ten Jaare 1578

btide verlaten van hpnne Rentmeefters plaaueq * de een Bewes-
ten- en de ander Beoofter-Sche ld e. Boxhom op Reigersberg l, deel

^

bl. 4ïc, 4?3. Of hy na dien tyd van grondbeginselen veranderd
av f is mv niet bekend , maar wel dat Hy eig in Hoiisnd en Zee^
dM bletrophoad{>n ,

zynde in het Jtav T604 geweest op het bnia
Ptpimtimrg in ITaUhereni Smallegaitg9 Chton, van Zeeland hl «369,

el geftorven te Stèoonboveu 1605. S.van LêeuwenBsLt» 111. bl. 1040.
e gevoelens van Jr, Bruinink van IVyngaerden in de zaken van

liet Staats beftier en van den Godsdienst, hoe die ook mogen ge-
veest syn , verhinderden nicc , dat hy seer geleerd en bedreven
vas in adelyke en nattige wetenfchappen. Ik vinde hem door
den Keer Ruitcb van Bruin in eyne Genealogie van den buize van
Jtersfele foL 34. en 83 verfo M. S , geroemd als zeer tmrieux^ en
.vnfdt licm dnar toe gelhhreveif ##n ^methgU mam Bmfih nvt
wapenen, Hy mente nit io dt kennis der Leenrechten van JBp#-
land^ welke hy verkreeg , soo , toen hy Cterek was , boudende rekt»
minge van den Comptoire van Zeeland Bewetter'~3cbeit , als ferwyl bj

julf bediende en exeereeêrdt bet Rentmeefierftbap fwn Zeelant Bt—»
Jhf'Stbeif» Smalkgaetge Chron. van Zeeland Wm gd^. Hier door
fteeg cyn gezag, m 't ftnk der Leenverhefling , en den aankleve
van dezelve, zoo hoog, dat men hem raadpleegde, nog lang na
dat hy van ayn ampt veriaten was, als 'er eenige dnbbelainnig-
Jieid, nvarigneM or gelbhB oncflond. Sfme 'Advyfen warden tjom

geleerd en welgegrond geoordeeld , dat men deselve onder 4r ^hp*
pliatfen en byvoegzelen der Keur» van Zeelant heeft aangenomen
en gedrukt, SmaUegmtge U c. bU 368, 169 Ik vinde hem niet on-
der de Edelen van Zeeland, die in 't Jaar 1596 de herftellinnvrnn

liet lid dei* Edelen hebben verzogt , ook niet cyn ZoonBmdrHmmm
tfyngaerden, onder de Edelen die in 'tjaar 1607 het selve veraonk
by dg Sttcea van Ztilamé «androng^ , wclU toigrgenotaidttvttwe!

ia
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op den 18 December I5<55f aan alle de Raaden
van de Nederlaoden zonde (i^ , waarop de Bur*
germeefters eerst een algemeen antwoord gaven

«

gelyk is op te maken uit het verhandelde in den
Raad der Stede ZierHaee, waar in op den ii Ja-
nuary 1566 (2) geiefen werdt zekere Misfivi van
de Hertogmm van Farma Regente en Gouvemanr
U 9 addresfeermdi aan den Remmeefier van Se--

0ofUr Schelde in dato 18 dag Decembrif Aa. 1565$
$n daar mie bejloten een Extrati uit de laajle brie'*

ven ons Heeren des Coninxs aan defelve Hertogin^

m » beroerende Jiuk van de ReUgie, daar mede
wm Sjfn Mu wezen bevolen werd: Eerst dai d$
flacaaienvanwyknde JC Mt. èn van de Syne aan*
gaande *t feyt van de Refigie gantfchelyk en volko*

'

tnentlyk onderhouden en achtervolgt worden : mits^

gaders onderbonden , dat by Heylig Concilie van
Urmte en Provinciale Synode georaonmert en

Jiatneen ie , /onderlinge aangaande de re/ormaeiê

van de GeeJtePykbeit» Ten tweeden dat men de

Jnquifiteurs van den geloove in 't bedicyien van beur

q^ciefoudetboonenaUeasJlJiemie^ en datfyprocedeer
renfullenzoonade geeetefyh aifwereltfyke regten ben
$oebeboort. Tém dbroek op dai at Hjehe te betge-^

vordert en volbracht fouae mogen voerden dat de

voorfcbr, Rentmr. zoude committeeren iemand uyt

de kf^^t dejer StecU ^lerikzee , die anders niet en
doe ofte geoempeert en werde, dan alleentyk goede
opjigt neeme en forge drage op de onderboudinge en

obfervantie van de decreten en flatuten van V vourfz.

C 3 bey^

in dcjaarto 1^14 1 i^rs* \6i6 met de andere Edelenpoffingen gt«
duQ beeft toe •rnieavFiiig tan de Ridderibbap in Zfnamd. Zie
M^. 2> fTéÊêf ia t Maberidu toot lietBoOf Adelyk an AitorlfJiZe«.
land bl. 142, 143.

(f) Die brief is aitgegeven door Moxborn op Reigersbtfg !• detl»
hU 337* Boir Nederi. ouri. i. butk, bl. 32» 33 [^jj*

(2j Kocolca faa dta SMd ordinair der 8(ede Zierlktee u
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3t Kort VsmmaAl der RAfORium vam

teylig OmciHifk Se denfihm Rmfmr* Mkê advif^
ieere van *tgeene daar op deshalve ryfe en occurre^

re omme daar in te voor(ten na de meeninge van de
C. Mt. , mits dat defelve Rentmr. van 3 Meenden
toé 3 Maanden ten Hove injt lange en wet parite»'
Herhkfatwerfcbryvendegefletienisfe op 'tjluk^am

- de Rtiigie , en voortgang van dien. Hier op is met
Rade geaccordeert dat men van de Misfive en Ex^
trad voorfz*Jat depecbeeren eenige Copyen, en daar
mede by eenize Gedeputeerden defer Stede eonjuke^

fVn tot Mecbeten den Advocaat defer Stede en een

anderen experten tot hem, die heurl. advis fuUen
JleUen by gefcbnfte , waar na ifisgelyks gelyke con-

jugatie zal werden genomen in den Hage aan Mr.
ybUkart Btauwfchayte Advocaat defer Stede in een

anderen experten Advocaat tot hem op de voorji.

zake, om beyde de voorfz. conjhlt aften by gefcbrifte

aan den Raaddefer Stede gebracht zynde , engehoort

boe andere landen en Steden dien aangaande ben re^

guleeren, voorts by den Racui daer innegeordonneert

en gedisponeert te eerden na behooren , ende dat de

Rentmr. voorfz, zal civilyk voor antwoorde gceven

dat men de Placaten van de Coninklyke Majejteit op
UJhik van de ReUgiefal onderhouden ten besten men
"kan ah tot noch toe, en aangaande de vordere finch
te antwoorde dat men die fat civiel differeeren zoo

tange en ter tyd toe by dt;n Raad defer Stede daar
opfalfyn gedisponeert.

Na weinige dagen , op den 6 February 1566 t

werdt in den Raad gehoorc het rapport van ^ób
daas JtTnawj Secretaris van J^ierikzce fóiQ geraad-

pleegd had met twee Advocaien in den grooten

Raad ce Mecbekn , wier advis was opgefteld by
manier van eene Misfive aan de Hertogin; toen
is met Raade geaccordeert , dat men by óedept^er^

dmfai echter confuteerm o£ dë, mkj^ VQorf^. in den
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ffage den Advocaat defer Stede en nog een andere

experten tot hem omme heurl. advys geften voorts

l&iH^n Raad de^ iitede fUutr ifUMi gedaan te wor^^

M^ naar bebooren volgeme.^yoorgaofkk Conchgyi

vandffnÉade , endaemenmiddekr Pfde denwarjSu
JLentrnr. fut oUayecrcn om te dunen van antwoor^

de met aUe beboorlyke en civielyke maniere zoo lan*

ge dq^fyk SI : maar indien evndelyk perftfleert
0X7» ^éAhm^li||$^mf'de ^dat menbem/eggenfat , dai

diewm den Rade defer Stede gedenkende Jnoogheyt

van de Hertoginne hier van te doen remonftrance

of advertisfei^ent (i). Het eerfte iluk van die

beiluic, te wecen het raadplegen met Advocaten
in den Haag , is dadelyk eer uitvoer gebradit

»

gelyk de Notulen van JZierikzee ons leeren 9 weU
Jee op den i Maart 1566 melden , dat gehoort

is 't rapport in den Raad gedaan by Mr, Cornclis

Adriaans van Jyn gebefoigneerde in UoUant , en

eerst beroeremU de Misfive op 'tJluk van de ReH*
gie onlangs by ae Hertoginne gefchreeveu aan de -

/lentmr. Beoosterfchetde , gele/en ook defelve Misji^

ve , mitsgaders defcbriftelyke concepten en maniere

van een rejcriptie a^n voor/z. Hertoginne gemaakê
'ZOO by Admcaten tot Mechelen aU m dén Hage r#-

JpeÓNvet: etc: en dat met Rade geaccordeert is

dat de Burgemr. met eenige uyt Schepenen , The/au^
rieren en Raadt naarder fulkn vijiteeren de voorfam
esmcepten , en daar uyt nemen bet beste , en raamen
een Misjive om aan de Hertoginne voorfcbr. te

eleflmeerm en dat menden Rentmr. fal civilyk di*

iayeeren en verfoeken te willen Juperjedeeren metter

% Jak£ voorjchr. ter tyd toe 'tJelve eerstfal geeffec-

Jueeri worden 9 en ingevatte by daar toe niet en wil
' verfiaain$ dat men hem voor antwoordfal geeven

,

C 4 dat

(4 NoMika fio dca Riid oc4bair Tsa ZkrUkuê den d Ftl»r.
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dat den Raad defer Stede in meyninge is en gedMki
^dim aangaande beure Hoogheyt te dienen num rf-

mon/traniie , en dett men *e voorfc. geconcipieerde

dcuzr na fal brengen in den Raad (r). Ingevolge
van deze Refolutie zfn, den 18 Maart 1566 , in

den Raad gelezen zekere projeéten ofminuten , deen
van een Rjeqt. aan de C mt. ^ en de andere van
een Misfive aan de Hoogbeyt van de Hertmmte ui»

de voorjc.advifengenomen en geconcipieerd de voorfc.

zake aangaande , en is met Rade geaccordeert dat
men de voorfc. geprofeteerde Misjive aan de Her^
e%ginne van wegen den Raad defer Stedefal com*
nmnéeeerm met dm Rmtmr. voorfeb. , m verfbekem
dat hem gelieve fyne refcriptie voor foo veel als 't

ons luyden aangaat daar na te doen tot faveur en
voordeel defer Stede en Lande van Schoawen , en
defehefyne refcriptie voor V fluyten van dien dm
fvetbeuders te vertboonm volgmi fyne prefmtatie
dm Heer Burgemr. gedaan ; 't zelve doende dat men ^

fat fuperfedeeren van refcriptie van Stads wegen
nog ter $yd (2). Wanneer de Burgermeesters tea

laaden zeer gepraamd werden om nader fchrifce-

lyk te aocwoorden» gaven zy» met voorwetea
van Wet en Raad, een fchriftclyk antwoord, 'c

welk echter meer een'beufche weigering dan ee-
ne ronde toellemming behelsde , en hier op uic

kwam» dat de uitvoering der Plakaaten en van
de Inquifitie in Sehmwen voor ala noch niec wel
konde plaats grypen, voor dat men zag 't gene in

aiidere omliggende Landen daar mede zoude uit*

gericht en gevorderd worden, uic vreeze dat het
volk» 'c welk goed en Catholyk was» mog^ever-
loopen» alzoo de onfteltenis des volks over de
o^üeliing des nieuwen Bisdoms binnen Middel^

burg
tl) Noiuien van den Raad otdinair der Sttde ^ierikMêt op dea

I liMft ISM.
(8) Motata na den Bfaa «diaair na MMÊm sSJfamtlÜ»
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liiTf alfedeMtfgroot was» ea w daar door «mti*

bloot worden van volk en middelen om de dyken
in een weerbaren ftaat te houden , en tt herftel-

len (i). Dus (lelden zig de Regeerders van deze
Stad wakker en niet te min wyslyk op tegen de
bloedige en landverdervende raadflagen en faêfloi*

ten van den Koning , die in Schouwen en te Zn^
rikzee zyn oogmerk niet bereikte , om, door het

G^nciHe van Trente en de Jnqutjitie, de Kefor-

Biacie uit te roejen / hebbende de uitkomst eer*

IftDg geleerd t dat 'er niet weinige der gezoiverde
Leere toegedaan waren , fchoon die van Zierikzee

in hun antwoord verklaardden niet te weten eeni-

ge befmetting van K^tcerye in 'tI^d van Schoa*
wen te wezen (a).

Behalven door de geweldaadige middelen der
Pausgezinden , werden der Reformatie in Zeeland
inerkeiyke hindeniisfen toegebracht door twee
foorten van meiifchen , die zig ook van bet Paua*
dom hadden afgefcheiden ,maar aan awaare dwaar

^

lingen fchuldig ftonden. De eerfte noemde men
toen fi/edercloopers , wier naam alleen hen ten
uiterften gehaat maakte, niet alleen by den Koning
en hec Hof, maar zelfs by de meeile Overheden
en Regeerders der Steden , niet tegenftaande de*
^Ivè anders vry gematigd waren in 't ftuk van
den Godsdienst (3) , of zig der Reformatie toe*
gedaan betoonden ; want fchoon Obbe Pbiltpr en
Menno Simons deze menfchen hadden a&etrokkea
van die dolle razemyeom Koningen » Vorften en
Overheden te willen uitroejen , Steden met hec
zwaard in le nemen , of te verwoeflcn , werden
zy echter altoos by het grootile gedeelte der O-
verkeden verdaclic gehouden en fciiadeiyk ge-

C 5 achc
it) Boxborn op Relgfnbfrg I deel, bl. 327-^31»
(1) Boxborn op Rrigenberg I deel , bJ. 530*
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adit voor den Burgerftaat wegens hunne Eeds-
weigering. £Üc.voorcK>rdeel tegen hen bleefduu^
ten tsot dat by aanhoudentheidbleekf dat dichim
gevoelen niet belette dat zy nuttige Ingezetenen
van het Vaderland konden zyn. Ondertusfchen
brachten zy vecle beletzelen toe aan de hervorm-
de kerken in 2eeland.9 om. da£ alle die van de
itrnfnibhe kerk afweicen met hun over ee^
nen kam gefcboren » en voor oproerige weder-
ftrevers der Oppermachten uitgekreten werden.
Ook lieten zy niet af om de Leden der hervorm-
de, kerken te oncrustea» en toe hunne gemeen-
fdbap te verlokken ^ zig daar toe bedienende , niet
elleen van dubbelzinnige redenen en fpitsvinni^e

voorwend zeis , in welke twee ftukken zy geacht
'Werden meeaterlyk bedreven te zyn , maar voor-
oamentlyk van eene uUeriyke Godsdienftigheid ,

Aenmrig wezen» vnendelyke woorden, en van
-eene uitmuntende zedigheid in gewaad en z. v.

Van deze foorc was 'er al vroeg een groot aaniai

in ^geland , vooral in 2ierikzee , waar van volze-

Éiere befcheiden syn in de Notulen van die Stad ,

in welke ik aangetekend vinde , dat aangaande de
fwaarigheid by den Baillu den Burgemr. aangege-"

ven van datter diverfe Ingejetenen zyn die beur kin^

Meren met en brengen ter Konie omgedoopt te wer-
den y daar van by eenige by naamen in gefchrifte

-dm Burgmrt. en Schepenen overgegeven beeft , me$
Raade geaccordeert is datfy binnen avonds met ee-

»nige uyt Scheepenen en Thrcfaurieren en Raaden
die fy tot heurOeden zuUen neemen , zullen concipi»

eeren en raamen feekere Ordonnantie op VJhdt vam
de vreemde Inwoondere dezer Steede geen poortert

weejende ^ mits heuL belasten te brengen Certiftca"

tie van den Pajloor van beurlieder leste rtfiaentie ,

en voyrts doende £edt de kf^ê$ en den ^Legeerden
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ven tyd befloten ^wïg^ nieu^lf 'Ph>ed*vrouwen aan
te mmen doende beëedigen , op zeker Formulierdaaf
van te concipieeren , datJy de kkyne kinderkens m .

Mx van noodê daopen zuUen, mate ^$ niet van noo^
dm is, brengen tier Vimee ém gedoopt te warden (i%
Eenige maanden daar na werdu andermaal by de
Burgermeesrers cn het Collegie vin Schepenen
(e 2^ierikzee aangegeven de zwarigheid op V fluk
van de wederdoop , boe dat eenige Poorters deefit'

Steede in weygeringe zyn beur kind of kinderen te

brengen ter vonte, en te doen doopen, niet tegen*

Jiaande zyL daar toe vermaend zyn uit kragt van
zeker verzoek by Misfive van den f^icaris van Scrjr-

en gedaan 9 waar omtrent de Schepenen beflnl-

teiif dat mén dezelve taakt ats naeb zat bonden in
advyfe lo of 12 daagm om reedenen onder beurt,

naarder geroerd (2).

De wederdoopers werden in Zeelandten fcherp-
fle vervólgd , 2el6 ftrenger dan andere gezindhe-
den , door de Overheden en de Geestelykhcid , .

met menigte in den kerker geworpen (3), ge-
bannen , gepynigd en wreedelyk gedoodt te Mid*
detburg , JZierikzee , Goef , f^tisjingen en Fere i^).
Alle die onmenfchelykefolteringen hebben echter
niet belet hunne hairkloveryen , en onderlinge
twistgierigheid, die hunne gemeenfchap in vee-
Ie Seften deedc fcheuren (j), ook niet hunne ver-
bittering tegen alle andere gezindheden, inzon-
derheid tegen de Gereformeerden ^ enderzelver

Lee-
(1) Notulea van den Rud ordiaair der Stede Zitrikziê 3 Fe»

Waary 1568*
(2) Notulen Tan dtn Raad ordinair yan Zhrikztf 17 Oaober ifM»
(3) AinOeüïn^ van dea I Btiichop tfiMiddtOrnrm bUtZt* SeiiMil-

tien van ^Iva bl. 99.

(4) Brandt HiO. der Reform. I deel, bl laa, 241, «59, 500, 5x4.
In hec eerfte Hoofdftuk' tia dit Kor$ FèHtaai wftk seer veele voor^

{$) M* MQéts i»egliir«ta d«t Wedtf4oopen hl*

Digitized by Google



44 KOBX V&RUAAL DER R£f0&MATI£ VAN

Leere, waar in Mnmo Sknmsz hanvoorgong (i)«

Hiiiuiecwiscsiektewas ongemeen groot;zy draaf*

den door hetganfiche land , en liepen in de boi«
ztn tot uitbreiding van hunne gemeenfchap, ea
afbreuk van de Reformatie » mits zy , door dö
bovengemelde middelen» veele onvaste Gere«
fturmeerden deden waggelen » of ook wel toe

bunne gevodena overhaalden » en de geheele

. Refoimaüc by veele Overheden verdacht maak*
ten.

De tweede ilag van tegenflrevera » die de Re-
formatie grootlyks verhinderden» waren de Lh'
èittymn , Euilmjiaftm , f^rygeejim of Geesidry^
vers 9 die al korts na het begin der Kerkhervor-
minge alomrae in Nederland begonden te neste-

len ^ en zigte verfpreiden onder allerlye gezind*

ScdeUt terwyl'alle uiterlyke Godadienften by
en even goed gefchat werden , waarom de

hoogberoemde Leeraar JanCalvyn al in den Jaa-

re 1547 nodig oordeelde zyne Onderrichting te^

gen de Firygeeftem uit te geven» waar in hv ver-

Saalt derzelver begin en voortgang in Neqerlaiid

(2). Dece na poogden alleztns de hervormde
leere afbreuk te doen door de Heilige Schriften

als een doode letter \n verachting te brengen, alles

te vergeeilelyken ^ hooge klanken en brommen-
de woorden te gebruiken , zig zeiven te verhef-

fen , en elk in te boezemen , ^t men door vein-

zinge en ontveinzinge zig tegen aiie vervolgin-

gen konde dekken en gerust zyn (3). Zy klamp*
ten dikwils de Gereformeerden aan » en gaven
voor in JZeetand groote vorderingen gedaan te

hebben^ volgens dit verha;Ll van denHoogleeraar
van

f r) Brandt tUO* dcr Eieibmu I deel» bU 140» z8^
(2) Cap. IV.

(3) Qok'i» Ondwt der Vrjgftlica Cape V« ca volgendé.
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van der £dndm (i) : UHdmn btfherami ^érvslg

een in Zeeland , dat hy eenen van onze Leeraars ^

bykanx alleen met zyn Jamenjpraak , door betoogin^

gen der fcbriftuure , tot toejiemming bad gebragt

in V JiMT 1563. Di Satan bitst alle dezi^k ge-^

wapende bèndm aan tegen Cbrinur kleine e» wm .

aUe menfchePyke hulp ontbloote kudde in Nederland.

Maar dezelve overwint , onderfcbraagd van Hem
die gezegd heeft Ik zal opbouwen* «

M(t Meformatie in Zeetand dus gedwafsboomd
door geweld » Hscen en dwaallngen was aan den
anderen kant ontbloot van machtige begunfti-

gers, en vermogende Edelen, federt 1530 tot

1572. In Brabandp Vlaanderen en Holland vec-w

klaarden £ic eenigen der hoogaatideneIykfteBde«
len voor oe Reformatie # verdedigden de Leer^
aars, en hunne leere, flooten en tekenden een
verbond tot verwerving van vryheid vanconfcien-,
cte i maar in Zeeland waren de Gereformeerdea
vm deze menfcbelyke hulpe geheel en al bc«
roofii , mits niemand der Edelen z\g gunfUg voor
de Reformatie betoonde , en dat niet durfde doen,
vooral federt de aanftelling van den Bisfchop 1^.

de Cajlro ten Jaare 1561. Alleenlyk vindt m^^
dac twee Edele broeders in Zeetand, JaaA
Bonrgpndien , Heer van Falaix , St. Annatand
en z. V. , en ^ntonie van Bourgondien, Heer van
Bredam (dat is Brigdamme, zoo als Boxhorn (2)
te recht dien naam uitdrukt) den Hervormdea
Ciodadienst hebben aangekleefd , en gemeenza»»
me vriendichap hebben gebonden met de voor-
naamfte Godgeleerden der Gereformeerde Ker-
ken van dien tyd, als met den Poolfchen Baron
Joban a Laseo^ den Kerkhervormer Ja» Qi/cyn^

' ea

tl) MiseelUn* Grohing. Tom* 3 ftfc« x p«|t fi| ^

(flj op Uiigirtkftg U deel, M« sajt
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ca anderen (i). Mm behalven dat zy geea
2ieeawfidlie*£del€n'VgD afkoiaac» doch alleen ia
dur gevest gegoed -.waren 9 leert hutine Hiftorie

dat zy , wegens den gezüiverden Godsdienst ,

Nederland hebben moeten verlaten, verre van
titfu zy de Reformatii^ aldaar «pudeA hebben kon*
nen begDQlUgeii. De eerstgenoemde ^acob wm
Bm^mdien ^ Jlkrf anno 1557 tornier Kmderf ,

hebbende moeten vluchten uit het land om de ver»

tindering van Religie na Geneve , en Straatsborg,

volgens di^. aftekening vaa Si. va^JUetmwen (2).

Utt syoe eige f^erdeé^ging, gefchreven door CaU
pyn , en» in X 'latyn ovcrgeaet door jFh BatduinMj
als mede uit de Franfcne brieven van Hem en
zyne Vrouw aan Cahyn , en van dezen aan hun
beiden (onkngs in 'c Jaar 4744
tmclit) bèjrkt óHlfy, pat vyfiim Jaomn wdf ai

fmaak kreeg in de zuivert waarheid, welker zaad
m Hem wel eenigen tyd averdt onderdrukt , maar

, wkt uitgeroeid0 en by nadere vermaning eji opwekt

Mag vruchten voortbracht^ Uv verliet om dte

iratifaeid Nederiasd omürent het Jaar 1540» en
zette zig, benevens zyne Vrouw, met der wo*
Dinge neder eerst te Keulen, vervolgens in den
Jaare 1545 te Straatsburg, naderhand ten Jaare

1547 te Ba/H j en eindelyk te Geneve , van waar
Hy echter» wegens eenig ongenoegen» zig be*-

g:3fnaar 't land van f^aux, alwaar Hy is over-
k den, gelyk men meent; blykende niet uit de
fchritten zyner tydgenooten , 't geene fommige
Woordboekfchryvers mekien» dat Hy van den
gezniverden Godsdienst op bet einde van zyn
leven zoude lyn afgegaan. De andere ^ntonie

van £ourg(fndien was in \ Jaar i^^i iusgelyk^

uit-
(i) Gfrdifii Scriniom Antiqiurinffl torn IV« Put* i ptg* 4ft^

474» ibi notae. * ^

(a) BautU lUaar• bL 989* • -
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uithndig té Londen l en Vertrofc ' van (6ar op
jSivitzerland en Geneve (i), kennende Hy dezel-
ve Heer van Bredam geweest zyn , met wien
Prins IVillem L briefwisfeling onderhieldt in de
Jaarcn 1569, 1570 en 1571» eer verlosfinge des
Vaderlands (2) , en die ten Jaare 1575 op fterk aan-
houden van den Landvoogd Don Louis de Reque-
Jens door Koningin Etizabeth uit Engeland werdt
uitgezeit , als een der aanhangers van den Prin-
fe van Oranje (3).- » i-jv" • • "

Konden nu zoodanige Edellieden, van welker
gedacht, op Philips naam, gezegt wordt, dat het
van V Konings bloede was , en 't welk door huw-
lyk van gemeiden Jacob van Bourgondien met '

Jolente van Brederoode zuster des Heeren van Bre^
deroode (4) met dat Graaflyk huis vermaagfchapt
was, in Nederland en Zeeland niet blyven, onx
dat zy den Gereformeerden Godsdienst waren
toegedaan , zoo blykt daar uit , dat de Hervormden
aldaar geen heul vonden by hoogaanzienlyke en
vermogende menfchen , welke de Reformatie
zouden hebben konnen, en willen begunftigen
of verdedigen. ^ ! , j;: ,n\; .

(x) Gerdtjii Scrin. Antiq. Tom. IV. Part. r pa». 471, ^74.^ 'H j^
(2) van Meteren Ned. rtift. III bock, bl. 59. df ^ ' ^ ^

• (3) Pftit Livr. 10 pag. 305. Hooft Nederl. Hiftor. X bock • bl« 442*
(4) S. van LeiU'Min Bacav. lUuUr. bl. 989, ^ » p

; fT-^

m HOOFD-
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40 KotT Vs&ftAAL SEft RbFO&MATIB VAN

IIL HOOFDSTUK.
'Doorzetting der Reformatie in de Jaaren

- '

1565, 1566 tf« 1567, mitsgaders derzei

\ veJluiting , eri onderdrukking tot het Jaar
'. 1573.

Geheel Nederland flond opgetogen In de Jaa-
ren 1564 en 1565 over de harde behandeling,

welke gehouden.werdt omtrent de genen, die

van de kese en plechtigheden derRoomfcbe Ker-
ke qiw eenigsiiis afweken. De GecefDrroeer-

% den zuchtten over de wreede vervolgingen , die *

zy alomme moeilen ondergaan , ook in .Zeeland .

door het ftreng gebied van den Inquifiuur-BiS"

Jkbop vm Miédi&urg. Zy ^ zagen geea open wejg
om öie wreedheden ce kennen ontkomen. Ui«
terlyke macht om zig te redden, hadden zy niet.

Wertldfche en Staatkundige wysheid ontbrak hen,
en zoude hun ook weinig te ilade hebben konnen
komen* Hunne vyaoden hadden hen onuingd
als byën, in getal, macht en listen.

In dien ftand der Kerke baande de Heere God
zelf eenen weg ter ontkominge voor zyn volk,

en tot uitbreiding der gezuiverde leere aiomme
en in Zeetand» niet door fyne en Staatkundige

vonden der Hervormden , maar door Koning
Pbitipf te vangen in zyne listige en doorflepe
wysheid , en dien vorst te vetdwaazen in zyne
heillooze raadilagen, die hec werktuig in Gods
banden waren om de Rdbrmatie door te zetten,

toen de Koning het afkondigen van het OmUie
van Trente , de uicvoeringe van dcszelfs bellui-

ten, en de daadclyke oefcnmge van de InquffitU

plat ttic en ten itrengfte beval.

De
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* De voornaamfte Raadsheeren van Staat, en de
,

Stadhouders der Nederlandfche gewesten, haddea
geraden toe matiginge der Plakaaten tegen de zoo
genaamde Ketters ; inzonderheid drong Prins

iViltem van Oranje fterk daarop aan , die in dea
. Jaare 15Ö4 zoo een uitmuntend vertoog in dea
Raad deedt, dat het de Landvoogdesie aan

waggelen bracht , en haaren allervertrouwftea
Raad F^iglius van Zuichem van /lytta derwyze,
trof, dat hy, ziende hoe elk behalven Barlai^

mont den Prins toeviel , den ganfchen nacht fla-

peloos doorbracht, overleggende by zig zeiven,
wat hy den Vorst des anderendaags tot antwoord
geven zou , waar in hy verhinderd werdt door
eené beroerte, die hem des morgens overviel ,

cn in 't eerst doodelyk fcheen (i). De Landvoog-
des, van alle kanten gepraamd en vervuld met
de bitterfte klachten der voornaamfte Heeren over
't verval der gemeene zaken , floeg voor in dea
Raad, of 't niet dienftig zou zyn den Koning, by
brieven , of liever by eenig gezantfchap , van dea
aanwas der Ketteryen enz. omftandiglyk te on-
derrichten. Dit werdt afgekeurd door de Kardi-
naalsgezinden , maar voor goed gehouden vaa
den Prins en die met Hem eensgevoelende wa-
ren, welke, rnet toeftemminge der Landvoog-
desfe , tot dat gezantfchap benoemden den Graa^
ve van Egmond, die dezen last, na eenige wei-
gering, op zig nam. f^iglhif üelde zyn bericht-

fchrift op ; doch met zulke algemeene bewoor-
dingen , dat 'er Oranje geen genoegen in nam.
Joachim Hopperus , aangefteld om f^igliuf plaats

te bekleeden in den geheimen Raad en in dea
Raad van Staten, maakte eenige veranderingea

D m
(i) K.Bmrgundii Hift. Bclï». Lib. II. pag. 72—7J. Vaderl. Hifto-

rie VI deel, bL zo6. Brandt Uillor. der Reformatie I deel, bl«
269 , 269.
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ia het Mlve , ov^reenkomflig 's Prinfen meening»
fchoon in zachter bewoordingen : terwyl de Land^^
voogdes, min met bewilliging dan onder oog«»

}uik^« toeliet dat'pr in 'c berichtfchrifc van deo
Qf^fow vm Egtmmd ook Iets gezec wieidt ov«r
mi qffchaffen oer Inqui/itie, en de matiginge der
flakaaten (i). De Koning beloofde den Graavf
van Egmond mondeling eenige verzagtinge (2),
i^wel hy dac naderhand fcbriftelyk ontkendQ»
toen de Graaf «g de^wegens beklaagde , en teti

hoogfte misnoegd was over 's Konings ftrengheid,

2ig niet ontziende te zeggen , dat dezelve llreedt

xnc;t de beloften , die Pbiliüs hem mondeling ge«
daan, had (3). Midlerwyl zondt de Konii^ t>e-

vèl om'de wederdoopers en andere Ketters ce
|

cooden, de beflaiten der kerkvergaderinge van
\

Trente af te kondigen , en de plakaaten uit ce voe-
ren (4)« De Landvoogdes • na eenige overwe*
SWge » belaste dit bevel werkftellig te maken

»

en fchreef tot dat einde aan de Stadhouders der
byzondere Gewesten , onder anderen ook lan
den Prins van Oranje ^ Stadhouder van Holland,

Zeeland t en Utrecht 9 die zig in een aanmerke-
lyken brief» den 24. January 1566 , aan Haar
verrcfux>nde , dat Hy noch de Inquifttie » noch
de plakaaten, zoo als gebooden was, konde doen
uitvoeren , en dat Hy , liever dan zulks te doen,
van zyne Ampten wenschte ontilag^n te zyn (5)»
Die treflyke Vorst deedt in de vergaderinge der
Vlies-Ridders , den 27 Mbart 1566 , een iierlyke

ca geleerde redevoering meezoo groote wysheid,
dat

(r) y. BurffênHHf 1. e. lib* nptg. 7^. Vadcrhna^^t VIdtel,
bL X02—106. Booft II boek« bi. 50.

(2} AT. Burgundius 1. c. pag. 82. Hooft "Std. Hifi. Ii bock , bl. ji, J2«

(3) StraJa de belio Bclgico Lib. IV peg X97» YêdtsUHiik».
VI deel, bi. 109.

. (4) 6#r0^ u G. Mf. 198. Burgpmêm L ng. a%
O; Hc<l« Oorfiita I botk, bL ilf H L«}t Ad*
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dat «elfs zyne vyanden daar over verbaast fton*

den , en voorgaven , om zynen lof te beknibbe-
len , dat het niemand wonder moest Jchynen , dat
in dezenPrins zoo groote kennis der tVysgeertedoof^

draalde : Hy bad die geteerd uit de Samen/praa^
ken met Balduinus , dien fchrandcren maar weif-
felenden Rechtsgeleerden (i).

De Overheden der byzondere Steden kregen
dezelve bevelen van de Landvoogdesfe als de
Stadhouders, maar die ook by hen weinig of geen
uitwerking wrochten , gelyk wy reeds in het
voorgaande Hoofdftuk hebben verhaald.

Deze geftrenge geboden , door welke Phitipf

waande alle zoo genaamde ketteryen te zullen uit-

roejen , en de Nederlanden voor altoos onder eene
onbepaalde heerfchappye te kluifteren, heeft dc
aanbiddelykc voorzienigheid van den alwyzen
God tot middelen doen ftrekken om de vryheid
in den burgerftaat , en de hervorming in zyne
Kerk te bevorderen. Want door deze, en foortge-

lyke beveelen, gong de kreet op in Nederland,
dat het verderf des Lands , en de gewisfe onder-
gang der Steden aanftaande was , indien dezelve
werden volbracht, zonder dat het Hof, door ver-
draalnge van 'sKonings woorden, of mondclin*»

D 2 ge
(i) Die ié hec voorvendzel van Burgmndhtt in Hift. Belg. pag. 13 c«

die de rcdevoeringe van Prins frUlem I opgcefc pag. 126 fq., uit
vien Uooff Ned. Hift. II bock, bl. 74, 75 deJclve Icbync overgeno*
men te hebben.
Ik weet niec, wat grond 'er zy voor deze aiiitekening In de

Vaderl. Hift. VI deel, bl. 139. "Mogelyk iazy, /# Wften^éi rr-

,y deyoering tfan Oranje
, geheellyk , van BuiGUNDIUS uipomding t

dia, op dacmen zia, aan de meer danVorftelyke geleerdheid,
„ welke 'er in doorfteekc, niec (loocen zoa , ^p. ifi.) zegt, dac
,y de Prins zo veele kundigheden gefchepc hadc , nic den omme-
'êf S*i*8 Franciscut Balduinu», Ik heb , ait deeze Redevoering ,

niets durven ovcrneemen". 'cis waar, by andere fchryversder
Nederlandfche gefchtedenisfen is vf niec aangetekend; maar hier
jiit volgt niet dat Burgundims dezelve verzonnen heefc Wat toch
soa hem daar toe bewogen hebben Zeker geen liefderyke hoog-
Oicbüng voor (^en Prins, wien hy oergent koyermatig ^yat, of
door laffe vleycrye c# y^el verheft*

i
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fie y.erasag|Cing^ eenigen indruk koade makea
de Remoeden der OvcHieden en Ingezeceoen i
öm hun éeh weérzin tegen de Blsfcfaoppen, In-

quifitie en harde plakaaten uit het hoofd te praa»

ten (i). Het volk werdt wanhoopig, en Üoeg
toe die ftoutheid over , dat bec de gevangenea
om gdoo&zakjen uit de gevangemsien hielp en
uitliet (2). Eenige Edelen , vreezende voor op*
Toer, en hatende alJen gewetens-dwang , al in

het einde des Jaars 1565 met maUcauderen hel^
i>etide beginnen te handden, fchreven door dtt

hand van PbiHpf 'van Mamix^ Heir i^m Si. At-
degonde, een tompromis of Verbond, hec weJke
zy door ondertekening^ bevestigden ter verkry-

jin^e van de affchaffing écv Inquifitie t en om vry»
mifl der confciencie te verwerven» zynde het>

^^jGft'ÓM ondertekenaars ten Jaare t5<$é aange*
groeid

,
'gelyk men wil, tot omtrent twee dui*

zend Edelen, en andere hoogaanzienelyke Hee-
ren (3)» liier door werden oe lydeude Gemeen»
tena ten boogde verkwikt met een henchelyk
voorüitgezicht en ftille hoöpe, om, zonder ver-
volging, den gezuiverden Godsdienst voortaan

te zuilen mogen oeflenen en opentlyk belyden»

Op ruggefteun der verbonde Édelen , en torts

.

' M
Wezemheek Staat der Relitie, bl. 4^, 47, 53-
IFezcvibeei], c. bl. 55- Brandt Hifi. drr Rpf. 1 drel , bl. 26f.
Pf'^fzcmbeek Staac der Religie bl* 55— 1^^' Vaderiandfche Hi-

Skoiin Vi. deel. bl. 122 en volgende* Voorts kan men over die

^«i|bmt der Édelen ntleseh S^ft^ Bor^ vam Mnewtn^ Str^^
'Mrtmdt , en veele anderen^ in hunne Gercbiedeniifen op het Jaar
'1^66' Myn zalige Va'? er in bet tweede Reuwytyde van de Grloof
telydtntsfe der Gereformeerde Kerken van Neaeriand bl. jy, tf?» en
cipiers, belooft eene bifione vsn *t Compromis^ en de Requesien der
^^ftrbtmde NtdertÊm^lthê téfttn ^ wwÊT toe H7 reedt de allerseldzaaxa-

•|ke Hokken heeft erzameld, welke aan dat gedeelte der Nedet^
landfche Gclch^edenisfm een zeer groot licht konnen byzerten^
en veele Edelen oncdtkken, die datVerbond ondertekend hebben»
'4oeh van welke geen nieldinge by ohm Hiiiirie-Schryvera te
,irinden ia. Indien He Hberb wil , ea ik leve» tel ik dese üifto»
'He van 'c Compromis der Edelen, in hrt vervolg, ten ditnAeMgf*
oer UiidgeaooKco voimietta eom 'i iMkc ircogea» -

'
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i V V Zeeland in db XVï. Eeuws* ^3

na dat die hun fmeekfchrift aan de Landvoogdes*
fe der Nederlanden op den 5 April 1566 te Brus*

fel hadden overgeleverd, en daar op den volgen^
den dag antwoord gekregen (i), hebben misfchien

de Gereformeerden in laanderen en elders zig

vervordert om eerst hunne heimelyke Vergade*
ringen uit te breiden in de maand Juny , en ver-

volgens dezelve opentlyk te houden in de maan*
den Juny en July (2) ; dog vermits niemand der

2eeuwfche Edelen onder de Bondgenooten was
(waar van de redenen by eene andere gelegen-
heid in 't breede zullen, opgegeven worden),
konde men in Zeeland

^
op dien grond, deopen-

baare predikatiën niet beginnen , wordende in

tegendeel "in Zeeland een groote verflagenheid

^ onder 't Volk befpeurt , om dat fommige Span-
jaarden een groote meenigte van musquettea

%9 Opkochten, binnen Antwerpen 2\\^tïi wel om-
», trent vyf duizend, en om dat in de inkomften
„ van de Nederlanden in Zee veele Oorlogfche-

M
,

pen toegerust lagen , zonder dat iemand de oor-

•i' zaak wiste „ daar van ^t gemeen volk zeer ont-

f, fteld was'l, by het welk, na dat men de reden
daar van verllaan had, "evenwel een achterden-

ken overbleef, omdat eenige Bisfchoppen ,

Inquillteurs en Geeftelyke perfooncn uitgaven,

,^ d^c dc Koning hen door zyne fecrete brieven

y, verzekerd had, dat hy met ten eerften zoude
„ overkomen met macht, om te ftrafFen de Ede-
f> len , en die van de Religie" (3). Te minder
voordeel konde men in Zeeland uit het verbond
der Edelen trekken , naardien de Landvoogdes
weinige dagen na het overgeven van hun Request
*nT.. • > V D 3 .-1 ^ ' ^r:. eC-
L"
. fr) tTfzf'nihteï l.c.bl. 77, 81. Vndcrl. Hift. VI deel , bL i40c*n'voJg.

'2) Wezfmheek\,i:, bi. iic. IV» Te //^o/^r Hiilyric de* heivoiaj4e
• Kerke te Gmt , bl. 9»

(3; fVeiembttk Sctac (ier Religie bl. itx» . v
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eenen brief deedt afvaardigen aan den Rentmec-
fter beooften Schelde , ^mm/n/t van ff^yngaerden,

in welken zy op den ló April 1566 fchreef, dat
men verfcheide affchrifcen gemaakt en uitgeftrooid

had anders luidende, als het verzoekfchrift der
Edelen waarlyk inhoudt (i), en voorts , dat dc
j4poJlHle daar op was verdraaid geworden tot

ftoornisfe van de gcmeene rust en welvaart , en
tot verwyderingc des volks van de onderdanig-
heid , liefde en toegenegenheid aan den Koning
verfchuldigd ; waarom de Landvoogdes hem toe-

zondt een affchrift van 't Request en het ant-

woord daar op gegeven , om zig aan geene an*

dere zaken te houden als daar in vervat zyn, en
geen geloof te flaan aan eenige biljetten ^ melden-
de van andere beloften , als zy aan de Edelen
gedaan had (2). Nochtans draalde men in Zee-
land niet lang meer om de openbaare preeke der
Gereformeerden in te voeren. Want fchoon by
Wet en Raad van Middelburg den 25 Mey 1566
befloten wercjt dat men de proces/ie op heylige Sa»
^ramentsdacge draegen fat met manieren als die

voorheenen ganck , en dat dieommeganck gehouden

fal worden ; ook meede dat alle gilden hunL fpet
uytbrenghen fullennaer cojlumen en gewoonte (3),
bleek het evenwel al haaftelyk, dat de Hervorm-
den ontzaglyk wierden voor deMagiftraat tcMid^.
deiburg i in zoo ver dat men bcfloot by Wet ea
Raadden 13 July 1566, dat als noch gejuperfe-

deert fal werden m^t de publikatic van het plac*

caet
(1) Dc Edele Boadgenoocen « gehoort bebbendt dkt cenige

kwaadwilligen hun Verzoekfchrifc aandonds hadden doen drak-
kcn» waren beducht dat het met veranderingen zou verfpreid wor-
den, vaar door hun lichtclyk dc lak van oproerigheid) konde aan*
gewreven worden i deswegens verxochten zy , dat het, van woord
tot woord , door 's Koningt drakker mogt worden uitgegeven» V«"
derl. Hift. VI deel, bl. 147.

(2) Zie onder de Bylaagen letter G. >^"^A

(3) B'^Si'^^f iUadc der Su4 MiMhrg, is Mcy ij(5tf«
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• Zeklaw üi DE XVI. Emr£'- ' ^
caet disponeerende op de vergaemisfe van volcke ,

en predikatie^ wordende eenige Heeren van de
Regeringe gecommitteert om daar op ondcrfoek te

doen en aen 't Collegie van Pf^et tfc. rapport te

doen (i). Hoe zeer de Overheden te Middelburg
bekommerd waren , is daar uit oogenfchynlyk

,

dat zy vast ftelden den 23 Augustus 1566 door
Mr. Andries de Proest, of by weigering van den-
zelven Pieter Haek , met eenige andere Heeren,
te verwelkomen den Prinfe van Oranje, en aan
Hem te kennen te 'geven defaken defer dagen gepas*
Jeert in 'r feyt van de religie , en uytroeyinge en de^
Jirueerne van beelden en andere dingen in de Ker-
ke , en van defelve fyne Excellentie te begeeren hulp
en byjland, en raedt hoe men in deefe faeken zig
zal behooren te reguleeren. Ten zeiven dage wer-
den midlerwyl les hellebaardiers aangejleld tot be»
Avaeringe en befchermenisje van de Stad, en wee*
ringe van oproer , die met behoorelyke wapens fou-
xJen voorfien %vorden , mitsgaders nog drie voor
xien Balliu tot asfiflentie van fyne dienaeren , en
\iti ten coste van de Stadt (2). Zy toondén hun-
ne verlegenheid nog veel klaarder op dien zei-
Ven d^jg, want gedclihcreert weefende by IVet en
Raedt of men op mergen gedoogen foude de predi-
'eatie en fermoeiien binnen V Heeren Kerke gedaen
te iverden by de nieuwe predicanten of leeraeren,

vf ofmen defelve foude verbieden de Kerke te hou-
*den , en beletten de vergaerninge aldaer te gebeuren,
'die men verfaat dat fy op mergen fouden willen •

doen , en in wat manieren en middelen dat men die
verhoeden foude mogen, zo es nae de faeken ten de-

fen geexcusfeerten overweecht weefende by men Hee*
ren voorfz. veurdragen en gefloten om alle inconve^

* ^.••V r ^ 4 .
lil'

(t) ^fgitler ten Riade der Stad MiJielburg^ ij July i%66.
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nienten van oproer, commotien als alle andere pe-
rikelen tefchuwen , als beeter te raede bevonden de-

Je fermoenen te zyn gedaen dan gelaten^ dat men
de voorfz. predicatien niet beletten en fal— dan o/-

leenlick met beeden en fmeeken aan de predikanten
gedaan (i). Die van de Wet van Middelburg ge-
tuigen hierom ter hunner verantwoordinge aan
'sKonings Commisfarisfen Mr. Antheunis Meule-
naere en Mr. Jan Ducxtrius, Raden van den Koj
ning (2) : Naerdien vuy onderrecht zyn gheweest

,

dat de Predicatien van de SeSarisjcn begon/ten

ghevordert te worden, den tweeden jfulii [156Ó] ,

ontrent der Stede binnen de Prochie Bredamme

,

nochtans buyten de JurisdiÜie dezer Stad, hebben

op den vierden derzeher verbodt gedaan mit inter-

di^ie op onze Poorters en Ingcfetene , dat niemand

,

wye hy waere, hem Jouden vervorderen te gaene

,

ofte hem te vindene in de Predicatien ofte f^ergade-

ringen van de SeSarisfen , het waere binnen der Stel-

de, ofte Jurisdictie derzelver , •fte daer buyten in^t

Jecreteyofte openbaere, Ende alzoo wy buyten der Stad
geen Jurisdiöiie en hebben , hebben in dezen metteth

KentmceJIer te Rade gegaan— ende boven dienalfoe

dat de voorfz. Predicanten, ten tyde fy ten platten

lande predikten , quatyk te becommen waeren , over-

dien fy foe nu hier als dacr huere Predicatien hiel-

den , niet tot zekere plaetfen , ende ouck met wape-
nen geaccompaigneêrt waeren ; wy hebben nochtans

foe veelgedaen , dat wy metten voorfz. Rentmee/ïer,

ende Baitliu onze Gedeputeerde gcvuycht hebben , om
buyten der Stad verbod , ende interdiSie te doene ,

(pelykfy oock gedaen hebben) aan den perfoone van
den Predicants , alwaer de SeSarisfen begeerden^

dat zy in cleyn nombre commen fouden, niet boven

viC"
(i^ Regiftcr ten Raide der Stad Mlidefhurg^ t% Axxg, lyóó.'

fa; Aanüeliing van den eeillcn Biafgbop van Mickfeiburg , bi* -
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•

,viere offte vyve in getaele , wittende verfekert we-
•fen van huerlieder perfoonen , enfouden ook de Ghe-
jicputeerde dezelve Predicanten niet hebben connen
gnevinde , ten ware fy by eene van benne Ghedepu-
jeerde ghelevert badde geweest. Voorts hebben de
Gereformeerden , zonder oyt aan die van der IVet
verfogt te hebben in der Stad te Prediken, Conji^

Jiorie te houden , ofte plaetfen hen daer toe verleend

te worden 9 z\g vervordert eens endeniet meer voor
de breekinge van de beelden, ende ToUerantie tus^

Jchen haere Hoogheid ende de geconfedereerde Edelen
by provijte gemaakt , V welk w(is op den 1 1 ^e*-
gusti , wanneer fy fonder oirlof te vragen tegens

wille, wete , ende confente van die van der H^et,
ende den Officier haer vervordert hebben te commen
Prediken binnen der Stad in een Pachuys , flaende
achter V huys ghenaemt den Gouden Leeuwe , al-

waar hunne predikatiën door het Collegie van
Wet en Raad gefaemderhand metter daet getur-
beert ende verfioert, ende den Predicant, mitsga--

ders alle fyne Auditeuren daer vergadert wefende,
fcherpelick van weghen de Coninglyke Majefieit ge-
boden van daer te vertrecken , ende geinterdiceert
desgelycx meer te pleghen , waer deur zulcken op^
roer in 't vaorfz. Pakhuys opgeflaen es , dat men
niet vorder en heeft connen procederen , alfoe die van
der Wet ende den Bailliu met hunnen asftflentie hem
vonden in pericule van huere pcrfoonen (i). De
Regeerders van Middelburg voegen daar noch
by (2) , dat na de breekinge der beelden den 2z
Augustus 1566 gefchied, de SeÜarisfen tot groo-
ten leetwefen van de IVet , ende Regeerders van
der Stede feitelyk gepredi^ hebben , binnen de Kerke
van H^estmonfier, ende bet Gastbuys , ende ook

(i) Aana«Uin£ van den eerUen Bisfchop van Middelburg, bU

(2; AanHclling yan den cerftcn Bijrchop v^n MfdifenmrgfbUt9t.
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tens op de Markt, ende alzoe die van der Wet hHh
in alks eppojeerden^ hebben ten lesten verzogt het
Gasthuys yofte andere Kerckehem toegelaten te wor^
den ,

'/ u/elk hem geweygert is geweest — in dier^
voegen dat die van de Wet foe veele gedaen heb'
ben dat zy den vyffden Septembris de Predicatien
yan de voorfz. Seólarisfen gheheelick uyter Stadt
ghecregen hebben (i). Op welken dag Bailliu,Burch'
meejiers , Scepenen ende Raedt der Stad van Mid^
delburcb , by laste van de Landvoogdesfe , heb-
•ben verkondigt, [I] dat alle Geeftelyke perfoonen
hunnen gewoonlyken Godsdienst, ende Predi-
katiën mogen doen, zonder eenig belet of ftoo-
Tinge van iemand, op ftraffe van de galge. [H]
<lat niemand van de nieuwe Leeraaren binnen Mid-
deiburg zig vervordere meer te prediken of Ser-
-moneren , onder bedreiging om daar over in per-
^foon geftraft te worden. [JII] dat een iegelyk van
beide zyden, het zy Geeftelyke of Wereldlyke

,

'Zz\ leiden een vreedzaam leven , om geene gele-
.genheid te geven tot oproer 't zy om de Religie,

•of anderzins. [IV] dat niemand eenig belet of hin-
'<lernis zal doen aan de genen , die , van de an^
-dere Religie zynde, buiten de Stad zig oeffenden
ende Predikatiën deden , tot dat anders by
-zyne Majelteit zal belast worden , zoo' even-»

wel dat hier by niet begrepen wierden die van
'de Dorpen, die in alle manieren , 'c zy binnen of
xbuiten de Stad, in 't heimelyke of opcnbaare-
verboden worden te prediken , of in predikatiën*
*te gaan (2). Wanneer op den 7 September 1566
voor Burgermeefters , Schepenen en Raaden van*
"^Middelburg compareerden in competenten getale die

'^an de conftjiorie van de nieuwe Religie , en dien^^

\ • • ^ den'

(1) AaTjftclling van dtn Bisrchop rtii Midiefhuri , bl. 193.
• ' <s) A^nilcUinj^ Yan den Bisfchop van Middflburg , bl. i94-~i8tf«
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den van reqtieste aan myne voorjk. Heeren , teficfe^

rende ten fyne hen toegelaaten zouden werden op

merger^ kommende wefendefonnendag te moogen pre*

diken binnen den Kerke ofte binnen het Gasthuys

van deefe Stadt , is hun door den Burgcrmecfter

Adriaan Jacob Joofen tot antwoord gegeven dac

zy hen behoorden te verdraagen van ImnL voorfz.

verfoek , alzoo datter in myn Heeren macht niet

m ivas het zelve toe te laaten, als weefende con*

trarie het verbont gemaakt by de Hoogheyt van
*Madame Regente van iveegen zyne Mt. met de

verbonden Edelluyden, als ook contrarie de bevee-

len van Madame , die henl. by misfive gedaan wee'"

jende in dato den eer/Jen September 1566, mits^

gaaders ook contrarie hun lieden Heeren verbot , con~

form den voorfz, mis/ive gepubticeert den vyfden

desfelfs maant , welke voorfz. antwoorde by de

voorfz gedeputeerde van de confiflorie, by zeekere

attcgatie genoomen op het punt van ivaar Imnl. pre-

dicatien toegelaaten zoude moegen werden, gedebat-

teerd wierd , welk debat myn Heeren voorfz. weer^
leggende , dat alzoo het zelfde niet uytdrukkelyk ge-

zeyt wierd , in het voorfz. verbont , in wat plaat^

fen binnen of buyten der Steeden dat zy preediken

zouden moogen, dat daar die Madame het zelfde

was exponeerende ende breeder verklaarende met
haare voorfz. misfive , in welke het zelfde klaarlyk

genoeg gezeytflont , en dat zoo wel de voorfz. mis-

Jive by hunl. van weerden gehouden wiert als het

voorfz. verbont^ Die van de Confiftoiie bleven
niet in gebreke daarop te antwoorden , en merk-
ten aan dattet hun periculeus zoude weefen heure

vergaderingen ende predicatien te doene buyten de

Stadt , eensdeels om het buyten volks wille en de

Spanjaarden die hen zoude moogen commen aldaar

overvaUen , eensdeels dat zy ook bevreest waaren
• •

, f- • • dat
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* dat de burgeren huyfen die van hunt. gezinde zyn ,

cfte in de predicatien kommen zouden, zouden kun*

ken lyden dat zy buyten voorfz. Stadt wecfende zou-

den gefpolieerd werden , ofte iet anders moogen over^

-kommen , ter caufe van welke zy zeyden genootfaakt
.

te weefen binnen voorfz. Stadt te preed?ken , te meer '

ook datter geen bequaame huyfen om uyt reegen en^

tü wint te weefen buyten der Stadt en waaren ,

ende by aldien dat hunl. eenig mokflacie of hinder

gedaan wierde , waar uyte inconvenienten Jlonden

te ryfen , dan zy proteftetrden voor Godt ende den

menfcben daar van geen oorfaake te weefen , alzoo

zy den woorte Goodes preedikende meer Godt dan
Men menfche onderdaanig flonden te weefen i waar
jegens myn Heeren voorfz. waaren allegeerende dat

.hunl. gcene vrecfefiont te hebben van dat heur eenig

^hinder in perfoonen ofte goeden zouden moogen ge-

fchieden, alzoo dat zy over beyden zyden wiïdcji en^

Me begeerden te verhoeden dat geen quaat de een van
den anderen gefchieden zouden , eride zouden zy zei-

. inperfoone daar teegen weefen^ende ovcrfulks dat zy

niet befwaart en konden weejeu buyten voorfz.Stadt te

.preediken,alzoo zy te vooren welbuyten gepreedikt had^

denkende waaromby aldien dat zyfulks deden endebin^

nender Stadt prcedikten, aleer het zelfde hunl. by het

Hof toegelaaten wierden^protefieerden dat zy dit doen

^%ouden jegens hunl. danke ofwtlle,als ook jegens de be-

veelen van zyne Mt.^ende by aldien daar eenig incon-

venient (V welk tebevreefen fiont) befionde te ryfen of-

te uitfpruiten, dan zy daar vanoorzaake zouden zyn,

ende het zelfde verhaalt werden uan hunl, perfoonen

en goeden , proteftetrende ook door hunl. ongehoor-

zaamheyd niet te begeeren verliefen eenige previle-

gicn der Stadt voor heur ende heure naecommelin-

gen byhunl. natuerei Heeren gegpnt. Nadeefen pro-

pjeste alzulks hinc inde gedaan , hebben de voorfchre^
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Zesland in de XVI. Esuws. -1 6t

w gedeputeerde geconfenteert op mergen nog buyten

de Stadt te prediken , mits dat hunl. daar gewee^

Jen zouden werden zeekere plaatje daar zy uyt ree^

gen ende winde zoude moogen weefen, ende dat zy
,

bewaart wierden met garde van de Stadt, welke

by BB , SS , en RR voorfz, aangehoort , hebben

hunl. beweefen eene fchuere buyten den fuyt dam^
poorte, ende bejlooten dat eenen van de BB , met
zyne garde zoude weefen tot befchermenesfe van founL

om te verhoeden alle inconvenienten die daar opkoo*

men ofte ryfen zouden moogen, ende den anderen

Br. (i) zoude met zyne garde btyven binnen voor^

fchreeve Stadt tot befchermenesfe van andere prie-

Jieren ende gecjïel, luyden , hunl. dien/Jen binnen

voorfz. Kerke doende , ook om alle inconvenienten

binnen der Stadt te voorkommen (2). »
*

De Overheden van Middelburg kwamen hunne
beloften na, 200 met opzicht tot de plaats den
Hervormden tot hunne Godsdienst-oeffeninge en
Predikatiën aangewezen , als in betrekking van
de middelen tot hunne gerustftellinge. Die van
de Wet verzwygen en ontveinzen dit beide in

hun antwoord aan 's Konings Commisfarisfen ,

maar 't wordt ons, behalven uit de aangetooge
Refolutie, bekend uit deze befchuldiginge tegen.
j4driaan Claasfe dat hy in de waardigheid van
Burgermeester de Hellebardiers van de Stadt heeft

gezonden tot befcherminge , en verdcdiginge van de

Predikatiën der Seétarisfen , zoo lang als zy Pre-
dikten buiten de Zuid-Dampoorte (3;. Zelfs wan-
neer Antonio f^ilburs huurder van zeker Pakhuis
gelegen buiten de Zuid-Dampoorte verzocht

werdt
(i) Waarfchviilyk Mriaan Jacob Joofen^ of Pieter Oaat Uomti..

ySpit, die ten dezen tyde Barj^ernieesterf van Midifttmrg geweeic
tyn, Smallegange Chron. Tan Zeeland bl« 4|1.

(fl) Rcgiiier ten iU«de der Sctd MHéttbrnrg , op den aa Aogat-
vat ryöó.

'

(I) Sententie Tin Alvê bL %n • m .

\
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werdt dit Pakhuis te ruimen, ca het zelve ov^
te laten aan de gemeenie van de nieuwe Religie

om aldaar de Predikaties €n dieoikn ce doen
hjr 2^iks niet wUde doeq of geheii^en ,. ten wa-
re hem alvorms by IVet en Raad van Middelburg
geconfenteerd werdt zulks te mogen doen, zoo est

dai MM 9 SS, en RR der Stadt voorfz. om zeekete

rudenm ben daar toe fotrende als beeter gedam
da» gefaaiem èebbem dm morfz. Animio gecm/em^
teert het voorfz. Pakhuis te ruymen cmic overlaaten

\

de Gemeynte voprjz» om bunL Predtkaatien daaf inne '

$e moogen doene ( i ). De Regeerders van Middel
burg ifihikcen zig in iict weren der PredikadpK
buiten de Stad naar den wil van het Hof ; maaf
handelden hier in tegen het recht, 't welk den
Hervormden toekwam ipgevoige het verdrag der

LaodFpQg^fe mee de ' Kdele^ Boodgenooten ^
waar io wel duidelyk was bedongen en belooft ^

dat de Predikatiën zouden mogen gefchieden in

alle Plaatzen, daar dezelve gedaan waren voor of
op den z\ Augustus 1566 (2)» gelyk te Middel--

burg gedaan was op den elfden vm die Maand
(3). Dus hebben de Gereformeerdeo » uk toe*

geventheid, afgeflapt van hun recht, en getoond
dat 'er niets in hun was, waar over men hen in

dit ftuk kon befchuldigeiL Zoo verre is het 'ef-

van daan , dat bun verzoek aan de Magiftraat ge-
daan om te Prediken binnen de Stad voor een
misdaad zoude konnen of mogen worden toege-

rekend , lioewei het Hof hun die voor ftrafwaar**^

dig fchync te hebben willen toefehryvea door de
afgezoodeae Comngii^i^lsC^n (4) , doch niet even

zoo

(i) Ref^tter een ftaade dtr SuA OMtOmtf o^ómn Angttitb

1566. Zie ook Boxhorm op Reigergberg I. deel , bj. i6c.

/2) ff^'^r^mhffk vm den ftaat der ^eliaie bl. 172, 177»

f^^ Aanflelling van den eerden Bisichop van MidJefburg ^ bl, ipo.

(4) AM&eUiQg ?aa 4ea I.Sii^Uiup TAH Afx^^^f , bi. i8y»l90.
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ZOO weinig recht als naderhand Aha en zyn bloed*-

raad veele Gereformeerden in Zk^Uxnd voor mis*

daadigers heeft geboekt en uit den Lande geban-
nen , om dat zy het Request van de drie millioe-

nen Guldens voor de vryheid van confcientiö^

hadden ondertekend, en den Magiftraaten aan-

geboden (i), waar van in het IV Hoofdftuk bree-

der zal gefproken worden. Alhoewel nu de Ma-
gillraat in veele zaken der Landvoogdesfe ten wil-

le was, konden zy 'er echter niet toe gebracht
worden om haare Plakaaten tegen de Hervorm-
den, hunnen Godsdiensten Leeraars, af te kon-
digen , maar beflooten dit uit te ftellen om de Stad
in geen verdere beroerten in te wikkelen (2),
waar over zy zig, zoo goed als zy konden, na-
maals verfchoonden voor de Coramisfarisfen vaa
den Koning, zeggende (3) dat niet duer ongehoor-

faemheid V voorjz. Placcaat, te weten van den 3
July 1566 ( 4)» gefurchsert is geweest , nemaer om •

des loops des tyds , ende dat de Ordonnantiën in H
voorgaande Articul geroert , feer onlangs te voren
vercondicht waeren , mitsgaders dat egeen Predica-
tien van de Seötarisfe gevordert en wierden , ofte

ook de Predicatien ondenjouden binnen der Stad of*
te Jurisdiêiie van dien , dan alleenlick es eens ge--

predickt geweest— , van welke furceance wy den
Xllll July LXVI. baar Hoogheid geadverteerP
hebben, ende en hebben zedert van haere Hoogheid
igeene andere bevelen ontfangen , dan in Julio lest*

teden , al wanneer wy 't zelve gepubliceert hebben.

De Landvoogdes, Hertoginnc van Parma , had
in zekeren brief aan de Wethouders van Middel^

burg
(i) Sententien Ttn jflvm bi. 69 en volgende,
(a) Register een Ramde der Stad Middelburgs op den 19 Odobor

cn 17 Norember
Oi) A&nftellüig ran den I. Bitfthop ran Middelbrnff . bl. 189.
(4> Die Plakaac is eerst afgekondigd ce MidéifHrg den t8 j«nf

»
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•

tt/rg'éciï generddte Proceffte htvolQü , waar om^
trent zwaarigheid gemaakt werdc. Dit bewoog
.de Regeerders van deze Scad om den Burgerf^ .

speester Mriaan Ctaasfe en Mr. J^on va» Beeker^

l»t€ €iminiittirm<>m den Bisfchop ^^oAmi;
de Cajlro aan te zeggen dat hy regart neeme op

deefen beroerlyken tyd , cn dat de Heeren van dq
Mlet'.en Raaden van zin waren dien ^gpmeenj^
Gingang a|lee%te laten geichieden Immen di.Jmi^
kén, vwiar omtrent zy begeerig zyn het ^dvu en
goeddunken van den Bisfchop te weten (i) , 't,

geen zy door de twee Gecommitteerden t)ekwa(;^

men en hier op oicliep» dat de Bisfchop de gWf
taaieProc^Jie openbaar en langs de Straaten , ge#
lyk te voren , wilde gedragen hebben. Waar op
de Regering evenwel bcfluit , dat men zes weeken
tang de Pf^^fie binnen aUen Kerken en Kloosteren

l^ijQtpdragen am ekn perikuteufen tytr wille. H«.
*. #elkie den Bisfchop aangefchreven zynde, kre^

gen die van de Stad tot antwoord dat de Geeste--

tyke CoUegien niet van zinne zyn Procesjie generaal,

te draagm^ende over ftUks confenteerden in de Pro»

€0ifie binnen de Kerken te draagen (2).

De Koning Philips , op raad van zyne voor- -

naamfte Staatsdienaaren in Spanje, befloot, in

den Herfst des Jaars 1566 » een reis naar Neder^
* land aan te nemén » Vraar door alle onheilenv naaa

s^en meendei konden verhoedt worden , alle ge-
naakte verbonden verbroken , orde gefield op
den Godsdienst , en daarna overlegd worden , gf
'er eeuige verandering in de Plakaaten zou behoo«
ren t? wc|-^en gemmct. Doc^ alssoo hy vooii,

den winter niet vertrekken kon , en de reis ter

Zee door d^n Oceaan ook te gevaar)yk geoordeeld
werd^

(i) Re);ister tenRaade der Scad Middelburgs den 9 Oftober is^«
{%) RegUcer cea Raade d«r SvÊdMidiêlpiu-gydfia ifOdMtr xsM;
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werdt, moestze worden uitgefteld tot in 't Voor*

jMur 1567. Men vreesde io 2>panje^ dat de op-
fovrigeiv vétUigi; -tneesttf coaden köfttiea.

maken van Eiland ff^oMfifeé , daar de Kóning
£0u moeten landen; waarom men goed vondt,

dat PbÜips , de Middeliandfche Zee zynde over*

geftekeOf verder te lande herwaards xrefcken zotu

m^iiMdiipoogdea iBMeg^ by Mi^m denKoV
ning, nauwkeurige kennis van al het verhandel-

'

de in Spanje (i). Zy zendt aan de Heeren van
Wet en Raad te Middelburg uic naam vaa zyne
Majc aiii 10cn hitefidcn afr Jannary 15^7

»

Hiteêdfi
I99oetU:immfdeiÈ9éftè wéttrfnê Mf. mie in ivcOi

manieren , ende daarom verfoekcnde alk aöten v^f^

de niewe Religiën met alle genuychelyke middtkn
t^<nxHHm.doen cesfeeren binnen Middelburg als niei

^am^gn^témZyn^C0.M Heeren MfonMir^
gpet geifbfk/en dmfv^kiuirn voor fi'Mikn deiÊr^

Minister ende die van de Confijhrie van de niev^
RtiUgie y ende of bent. te verjfoeken om reedenefi iti*

dezinve tetteren geroert y nut vermaan van de mt-

'

ftreuMefteM der Seadt vem Valeildiècto {%) ,

de andere , dat hunl. zouden gelieven te fuperfedee*

ren van alle exercitie heurer Religie volgend bet ex^
êmpel van die van VrieataDde (3) , ter tyde van2^m M$.. en49 d$ Steunen van ikejm Lande gehan*^^

deld muk wiifin cp bet ftuk mr» ehr RêU^ie , bo^^

pende dat de Ingezeetene van Middelburg van geenê

minder qualitheyt g^agt en zouden worden dan de
andere om m desbaffven gegeven te U^orden vry^-

ityt^ tl^tsttm e^êderên ': ^tweSt mee Uer dèat gedaan
es geleestf ende empeKfnrde de voorfz. Minister

genaamt Gelyn geeompagne^rt met diverji van de

£ vocrfz.

Cx) Viderltndrche Hiftori« VI. d«tl» Wa
*

. (1) Viderl. Hift, VI. deel , bl aop. •

.

^ VèdcjTk meu Yl, 4«cl» ^. SU»
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^ KoRTiVeio^ x^» ftiroKM^Tis van

l
voorfz. Conjljlorie in eompetenten getaak als van

14 of IS perfoonen ofte daar omtrent y jende den

j
voorfz. Minister de leófuure van de voorfz. brieven

f^boort hebbende met voorfz. propojitie ende verfoek

eeft uyt de naame van zyne asfiflenten ende gaiK
fcbe Confijlorie begeert Copie van de voorfz. lette^

reUt ende dag om te antwoorden van tien daagen,

^^weJl^n zy hun toegeftaan hebben verfoekende op hunl.

dqt,\W middfffr tyde zoude willen ophouden van

^i^^ ^agtmaal uyt te reyken , welck zy zeyden hunt.

cnmeugely<fk 4e weefen te belooven om heurer corifci^

: mcie wiHe , die zy daar meede befwaart zouden vin-

den gm v^el n\edenen by bunl. daar toe geaUegeert.,

mits welke den voorfz. Minister met de andere by

confent van myn voorfz. Heeren vertrocken is (i).

Dac Jaafte verzoek is door Andries Jacob Oorst op
la{^\van Wet en Raad herhaald den 8 February

1567, die gecommitteen is om devoir te doene ende

by alle betaamelyke middelen van InduSie te perfu-

afkeren de Gemeynte van de niewe Religie , te wil^

tenfuperfedeeren van op morgen hunl. Nagtinaal te

houden ende het zelfde om de rust van de Stadt uyt

te fleUen en agter te laaten (2). De Hervormden
hebben dit aan de Magiftraat ingewilligd volgens

deze aantekening (3) : Andries Jacob Oorst heeft

op huyden, 8 February 1567, naa dat hy geweest

beeft by die van de Conjifiorie van de niewe Re-

tigie, voor raport gebragt aan mynen Heeren van

den Raade dat zy fuperfedeeren zullen van hunl.

JSlagtmaat te houJen,^^-" nvi^^^ t^v.T> u - ^ * v^.

: De Reformatie bleefin't Jaar 1566 nietbepaald

in , en by Middelburg ; maar zy drong door in da

andere Steden en Dorpen van fV^ilcheren. ^
Klif^

fi) Register ten Raade der Sttd ^MiftdeUrnrg i Febr. tS66 [1567

U Refiater een Ra»dc der 5tld i)firf*/ft*r| j^p dcaj Peb^^
I|66 [1JÖ7J.
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f^HfJifigen was onder de cerUe , daar men toen
predikte. In die Stad woonde Ghekyn^ of ff^ih

tem Janize d* Hoome voor Tolerantie , tiat Is

voor het verdrag der I^andvoogdesfe met de Er
dele Bondgenooten aangegaan , zoo als die van
de Wet van Middelburg getuigen (i), waarom het

zeer wel te begrypen is , dat eea Vlisfinger , wel-

ke een Pakhuis te Middelburg in huur had, de
fleutels daar van gaf ?ïan de Gereformeerden om
in het zelve hunnen Godsdienst te plegen en te

prediken (2). Ook blykt uit dit verhaal dat 4e
Overheid van t^lisftngen de Hervormden en hun-
ne Leeraars in die Stad by oogluiking heeft ge-
duldt, alhoewel Koning PJ?ilips de Heerlykheid
van t^lisjingen bad gekocht uit den Boedel van
Maximiliaen van Bourgondien ; maar hy had de
koopfomme noch niet betaald,en hnd dienvolgende
noch geen recht tot de oefeninge van de heerly-

ke voorrechten, welke hy eerst in 't Jaar 1508
onder de wreede Regering van ^Iva fchynt be-

gonnen te hebben (3) : anders zouden de Regeer-
ders dezer Stede geen oogluiking omtrent de Ger
reformeerden hebben durven gebruiken , veel min
de Baljuw Jehan Vpenrz^ die gezegd v/ovét gunst^

zekerheid en by/Iand gegeven te hebben aan deSeSa^
risfen , na dat hy tot den Jlaat van Baljuw van
yUfJingen was aangejield (4) , waarfchynlyk in

het afgaan des Jaars 1566 , zynde ten tyde van de
Beeld ftorming Baljuw van jtirnemuiden geweest»

in de S:ad l^ere werdt de Leere van Calvyni^n
Jaare 1566 verkondigd , en die &3e (zoo als

£ 2 va
(t) Atnftellinj vtn den eerfttn Bisrchop van MiJJelborg

(2) Aan (lelling van den I. Bisfcbop vnn MidJrlburg , bl. 19a* \

(3) Bylaage C. op 'c Rcqufst der Edelen ues Ja^rf* 1651.

. (4). S«nttncieo van j4ha ^ bi- 191 9 196 Ik viode Hem indelytt
^er Baljuyen van f^li^fiMgiüp by ^mallegangf Cbroo. Tao ZeeUiad
bU 565, met Vermeldt, »

"

.

m

t
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va fpreekr)^ daar voortgetec ; en onderhoudd^ ^

'Waar toe^ Occéform^erdcn ^kcto verzochten aan
. 9b Mag^hmêStiiiifk im iê»0^mm ée Uedm be$ Rei

iptef4 vM'viwi^ Mfihefvm Guldens om te verkrygen
'd'j^rybeid vanConfcientie {ï). ' Het blykc dat de
Jtf^gi^i&v aldaar ook toeliet; dat de Gerdfor^
«éwrrden^eAw.ldéreelver leeraap|«itn hunne/ Siaë
atboohdèn>v én > liet *raiveré^^ËntngeUe jtrediktei

it voor 't verdrag met de Edelen (2). *
'

' -^R

Binnen ;i^rnfmatóf» werdt de Reformatie ih

^a«róii36(S opcntfylc bevorderd door predikatiën

^m^iopm'detmmy'^i eikhftwimY^gdyk<Mük'boi^
«n«e :8tiii#r.iM.jZjiiiiiHMr mr JTóli
delbarg (3), waartoe'Aïgéfteltheid van den toen-

snaaligea Baljuw Jiba» JTpemz (4) i^p gebolpenr

lieUjen.'' • • •r' ; . -^^ v •
-

3 pitteen iMde viff JV^Aimi is de Gen*
formeerde Godsdienst in het Jaar 1566 op ver-»

fcheide plaatrcn geoefend. Anders zou het on-

nodig zyn geweest, dat de Wet van MiddeUmrg
opaten 5Sepcember 1566 dii^zoolcbcrpeljrkveni

iv Brigdarmne fchynt het ecrfte Dorp geweest te

^yn, daar de openbaare Preeke gefchiedt is, waar
iwi de Regeerders ce MkkkUmrg getuigenis ge«

fW (6). ^
^

ir Van JTondlrAirée blykt hetirit deSeKo^VM
j^/v/i (7) , zynde aldaar gepredikt en de Doop
bediend in een byzonder en gehuurd huis. Men
mag hetsklve vermoedeaten opzidue .van Be^
èttJ^ , om ditde AUfeooi; Vaa.die Jtace-«lsDaiA
i: Vi^

(1) Sententiën Van Mfa , bl. TOf * ^ . . .
r »

ra) Aanftelling vao den I» Bisfchop van Méielbtarg^ bllfg» ' •

13) Sentendcn v«n jihfa , bl. 105 > 106. * •

(4) Senèeadtn Ttn Aha 9 bl. 195» 19^*
'

(5) Aanfteltlngytndenl WUÊOtap ¥mn itfMM«rf » bl. l8ir» iM»
^ f6) AandeUing ^i i- i

' ^ ^ U» lS7«

I7j Uf a^i*
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tcmlen van -r^liw OT-ssyaen Riadii* > m i

^ Andere plaatzen in het Eiland ^van fVakheren
vinde ik niet wcx)cdelyk genoemd ; nocboas
ftfajrttmn het Mhre te mogen onderftellen van
fdïeëorpeo> daar do Beelden- in de Kerteige»
broken zyn , ^Is van OosirZouburg^i) , eu eenl-s

ge andere piaatzen. ^ •
^

idn'iiec Eiland iSiribaefic;^^.en. hinn^ de Stad
É^ierikmks^tcg deRefonnatiein^'rJaaiir566inèfi
liBftpteMr opgang. Wnt fchoon <fe: Regeerders
dezer Stede, korts te voren, aan de Landvoogd
idesfe hadden gefchreven en " verklaard niet te

t> weten een^o befmetaiige van Ketterye ee xjnt
^^iih'feLaodc»«nfichoiiwcn? (a>» .btecfe widiuHM
dsekieniivere Leére , door hen K^terye genoemd^
daar zeer veele liefhebbers had , en voortgezec
werdt deeli door gefch riften tegen de Roomfche
Aeligie^ ftrekkendeom.de eenvoodigen daar vaal
af te trekken ^ wtar tegen PbiUps waakte in eei»

pJakaat van den iMey 1566(3) , rfif^// door heioie-

iyke Predikatiën , het welk den Koning bewoog*
om ook aan den Rentmeester Generaal fieoostea
Schelde fier hand te itellen hec pdikaat iwi den

)f

Jufy 1 566 (4)
»

't geen wy te vomd geaden hebbenr

(5), dac mede aan den Rentmeester Generaal
van Zeeland Bewesten Schelde was toec^ezon-

den» terwyL d^ afkondiging daar van te Middêu
burg ^^rBrdt:opgeichorat tot het votgende^ Jaar»
Hoe het te ZütUoif daar mede xy afgeloopen ,

vinde ik in de Notulen n et aangetekend. Doch:
wat daar van. zy^ de Hervormde JLeere in hec

Ba JicK
fT) Sententïen van vf/t?a, bl« 360, % ,

* (2) Boxhorn op Rr^genhrrg T. deel>'bU '
.

*" •

' ul Zie onder Byldagcn letter H.
(4) I» ftn plftlMU-bMkfaii iRf#r|lMt lf«a» K«i IIt.lD0M«4ef«lk

1564-1569. Kol. 80. . .
' '

Ml^s«>lir^ ta ^tf i

üiyiiized by Google



t

KoAar VmiHhAh dejl Rsto&matu van

hóSkeifiuf^siSÊM^É timer vooitgezec ^yad^bAiio^
ce cea laasten qfeinbenepeoePreèke, op dat7
Julyj ééti'mylevan de Stad, onder den blaawen
hemel in een ver^aoeringe van drie of vier hon*
hcrd. pérfooneD^.zoo als de ReaCBieescer Beoos^
len ficfaelcfet emrde Magiftcucder Stad itt dk
tandvoogdesfe fchrevea op den 8 July (i), imsé
over zy zig fterk uic.aat in haaren brief van den

Juiy 1506'^ en hpogly-k beklaagt dac €k boor^

tridh oameallyk der Hendhninge mi weSb '

flMÉ iiWawi* srin Am^ i^iry wét gtw^fit 9 ini ti^Mè
lil tejluipeti , zy vermaant de Overheden dezelve
te wedérftain, mét malkanderen goed verftand

CO eendrachttgheid ce boudea. om de Fftdikatien^

i^ lj ' éctpp9re''n1bmtVng des Plaiaats , aan bak
onlangs gezonden , en door hen afgekondigd , tot

welvaart^ rust, vrede en verzekertheid , waarm (maar ty memdf) gnotefyks zoude dfknm p Ui>

dien men d$ i^rddiièktm ^ welke de vmtrnaamjïe
verleiders des f^tdks en oorzaken der beroerte gere*
kend werden, konde bekomen en vatten , waartoe
zy de de Regeerders van 2terikzee aanfpoordde ai«

]ie mogetyke naariUgheid ce doen , en die Memi»
pfaarfyk te ilraffim t als zulke oproerige tnenfche^i

boogiyk verdienen (2;. De Landvoogdes had
tot oac zelve einde, drie darren te voren , eenen
brief afgezonden aan de Kegering^vab 2ier$kMê ^

inhoudende dat zy onderricht was van vele vnl*
'

fche leeraars en verleiders des volks, overat ver-^
|

fpreid , die tegen dé waarheid durfden zeggeü en
prediken , dat hnnne preckingen en vergaiderm-

gen mer toeftemminge van de voornaamm Heo*
ren dezer landen gdioudeta en jgediiaii weidèn

»

waar-

j'f) Boxhom op Reigershftg I. deel, bl. |3f*
S^Mèorm k c. SiaaUe^iig« Quroo. naillilinii U^^mH 9^
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ZSéUü» IN M XVI* EbNUT* Ji

WMmn ét HMogin bevcüt 2iÓDdtt ^vÜOiel: tt
afkondigen* *' dat éè Vóorizi PireRingen . «in

>y Vèrgadetingen ntet alleèit «yn gehouden tegen
^ 99 den wil van iyöe Majefteit en der Landvoog*

desfe, en tegen de plichten en devoir van all/e

^otdd en getrouwe Onderzaten » ituor ook tè-

gM^tMMfcifr'fAiMniigT^ principale Heè*
"if ¥eti, Rlddet^ van de Orde derzeiver Majefteit,
-99 en Gouverneurs van dezen lande** (i). ^ De
•Rentmeester en Magiftraat fchryven wclaik góe^
'

fké^f^fAê devoirèn\ tn qffkien begonheh te %eb^
'IMI ém^m-^MèkrJJadh het verder prediken aldaar
<2) 3 maar noch de aanhitzing van den Rentmees-
ter j?rrnn/«* van fVyngaerden , noch de herhaalde
beveelea der Landvoogdesfe » Hertpglnne vaa

^JPémkêtt kcttMieii beletten dat 'er op den ai Juny
<i56tf bniteil'de Stad wederom geprédikt wierde.
t*t welk reeds te voren ruchtbaar was geworden t
en gekomen ter kennisfe van de Burgermeesters,
^ie ia den Raad een voorft^ deden beroermleA
fhmiangf ttè ^Sêkkgefprap van dat men defi twee
naait aanflaande heilige dagen , op Zondag en

^*Maandag naastkomende , zoude van nieuws predik
xten buyten defe Stede— , en omme *$2ietve te bekttm

'

-èm^^dvifMHiken tiM Sdmtferf aan te fleUen , waar
'^P'.fkSt 'RAéderis geaevórdeert , dat men omme de
Itredenen breeder in den Raad verhaalt met de voor^
Jchreve dagwake en bewaamisfe van Poorten aU
'^^Z fupfrfedeeren , en dat mm U Zilfdê^ din^Mmi ti^Rrnmmtr dehr Stede tnètaib chriti^^

'4fefïJid injinuteren met alkgatie van de redenen den
Raad voorfth. daar toe Moveerende (3). De Ma-
^l&xia^ keordb den ngften weg voorden be^^^
'^ _ E 4 ten
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^ten , en gaf fchoone woorden genoeg, waar vtn
rZy den 4 Augustus is66 een nieuw bewys gaf,

wajic na hei le^n van i>r;ieven der Laps)*

voo^cs&.en van den Prins van Qrwije haodeleQ*
de over de Predikatiën die nochaangehouden wer-
den , beflüot de Raad (i) dat men defehe bevelen

. im Ordonnantie van hare Hoggffeitfaiobedi^renmct

fiviliteye en in alder discretie p - zonder nogtans jn
' ehen eenige effeSueek aaniastinge of apprebenjie, en

. verwagten Fe
t
generaal remedie diShalven byJyn Mt.

f advijeerenen te Ordonneeren, Men ging te ^^te-

rikzee nog een Ilap verder, en vondc goed (4) den
Rentmeester en BailUu te willen bewegen Moiir#- ,

. te bebooflyki muülekn , datfy ruperfedHrem vanfchry^
. ven , als nog ter tyd nodehof , — en ingevalle Jy
.daar toe niet verjïaan , dat fy ten min/ien niet en

fchryven aan de JRegente, maar aemde PriM^iMfi
Oragniêf Stadhouder vetn JtioU. em Zfêkmt '^m <

ook niet voordcr dan heml. raakt en by hemt.gebe*

Joigneert is , Jondcr uyt te drukkm V gebefoigneerde

. van me Heeren van d^n Raad defer Stede , die '1

%0he in tyd fn^uiyie wei hopen te veratowoardiet.

In de maand Augustus begonden de Hervomiden
hanue predikatiën , \>mx\tn Zierikzee ^ te houden,
want de Burgermeesters deden op den iSderzel-

ver m^ax^d een voordel in den Raad over de pre*

dik^tien , welke , naar men xeide , op dien dag
^binnen de Stad in 't openbaar woden gefchiedep,

volgens het algemeen gerucht, by den Predikant,

die tot nu toe gepredikt had omtrent deze Stad
}n weerwil der plakaaten van.2yne Konipglyke
Majcdeit. Het befluit des aangaande kwam hier

pp tti; ; dai ^len den Pred^c^m Jai ontbieden mei
et'

(i) Notulenw dca ]Ua4 M|llQ«ir óm St#4ft M^nikm 4 A»*
gostus is66*
^(a) Koralen van dei| RftM ordinair der $t€d« Ziffih^f M«
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. . 0enig€fyner adh<prenten terprefentie van den Rent-
meester , Batlluw , Burgemeesters en eenige Schee-
penen en henlieden vnore houden en van wegen de
Co. Mt, en van wegen den Rand defer Stede be-

veekn by gehoorfaamheyt , dat fy fuperfedeeren re-

fpeüivelyk , den Predikant van voirts meer te pre-
diken , immers binnen defe Stede , en de Auditeurs
devoorfc. predicatie niet meer te frequenteeren , of
by gebreke van dien dat d' Overheyt daar inne voor-

ffen fal naar behoiren. En boven defen , dat men
den Deken Jan van Stryen zal voren houden dat hy

' als een goed herder fyn reftdentie houde binnen de^

fe Stede om fyn Onderfaaten voyrts te irflrueeren ,

200 hy wel begonst heeft , byfonder in defe periculeus

Je tydt omme te verhoeden de vordere periculen en
,
inconvenienten , die uyt fyn vertrekken en abfentie
foude mogen fpruyten (1). Evenwel had de ver-
kondiging van het Euangelie der zaligheid de ge*
wenschte vrucht gevolgen aan deze plaats, in
zoo ver dat veele tot de zu vere Kerke werden
toegedaan, en derzelver leere en leeraaren be-
gunftigden (2), zynde de toeloop tot deGerefor*
meerde preeke zoo groot, dat 'er klachten van de
Roomschgezinden inkwamen beroerende 'tfoberin*
coomen van alemoesfen, overmits die van de nieu-
we Religie in heure Sermoenen colligeerendefyn de
aalmoefen van de Gemeente , defelve predicatien
frequenteerende j by fekere Diaconen of Colleaeuri

,

die overvloediglyk verzamelen, waar omtrent de
Raad oordeelde best te zyn , dat men nog ter tyd

..de ^oorfch. fake zal beftaan op heur beloop en con-
niveeren, tot dat menfal fekerlyk hebben vernomen
:bQ€ men in gclyke faken op andere diverfe plaatfen

Ë 5 is

ft) Koeulen v\n den Rasd ordioair der Stede ZUrikM^ ilA««
inscofl 1566.

*

(aj Sententiën tm jUv^ . 177 , X7a.

/

«
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kfetferendf (i). Uitftel was , zoo hier als hi

-tndere.Mken doorgMas* de coevlachc der Ovüw
'Jwchw J3i»f#sw , die seer fcbroottidcii votr
^<öer in hunne Soid; hierom weigerden zy aan
-ét, Cappittei-Hèeren te openen de iS/ Lievens
-MéAj^er^Kffk om huanai oudeo gewoonen Gods*
'«dlMMr* datf ui te doen» do Saenunetten se bedit*
'ipeoy'wii de Cethdiyke e«rèiifontafil^ té ptegeHé

-Men hielde deA Capitteiaaren voor öfe vreemdig'
teyt diS'Pjds^ mitsgaders de periculen gelegen ineU
.iMfifeg^ van dtKerkê^ immers «og $er iyd, entê^
^^g^^tf MihiM tHfyh-fHm em goed Pm
dfkdm Düs wa^ ook by hen van weinig iü!-

-Vloed hei bevel van Koning PiW/ipx gezonden aan
^en Rentmeefter Beooften-Schelde, den 8 (Xtor

Öföt' dteo ün de- MagUbraat rwa
-iBUfmtit i ^iM» hf aan «Mr «irimMAr m uUtèmdigg
'fTedikers , miHiJiers en leeraars van feSen bevo-
len wordt uit het land te vertreklccn , zonder ooit

Ifaiar ifl te mogen wederkeeren > en elk op htt
^herpfte VttrbNDdeil in booiie prekingen te gaair»

dè^elven ttf herbergen (5). In het Jaaf 1367

Slng hët werk der Hervorminge niet min geluk-
Ig te Zitrfkze0 voort. Dit gaf den Predikant

'féct)b J^t>f<#z vrymoedigbeid in het fprefcen(eii

^^ésdigeti t^n Eyne ssaak. Ab nien heaa vèf^
lltóattde In den Raad te willen fuperfedeeren van
preken eh exercitie van hetire nieuwe religie^ voU

\

'^ins dt MisJive van de Hertogmne van Farma

,

'V6fadcbt hy copie va^ defelve Misjive en é$n tyd

•«aai 14 dagènHm bëmfthi te beraden met den^
eie dk den voorfcb. Predicant alhier geftett en ge-

1 . cmi-

(i) Kotolen van den lUad ordinair der Stede Zieriizee » ax 0C«
iober i5tfö.

tl) V^tttkli ^Itoii nièd M«ailr ètr 8ua«jnn^i^
\$66 tuier Noens. h

Zit onder de B^UêgtA leutr ' •
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wm/Êmmm it9bbtn{X)i De QvirhèUlvendtgofrik^ dtn koteii^ vw èfiufft deik geolÉUÉ^JI»^
^Kkaur lè «MUetfcn AM gyia i Owkiltugen i

hun voor te hobden dat ée predicatien met de wrtf-

Citie van de niéuwe religie cesfeerende zyn m divers

ïfit iauém •êé pkuxtfen , iffm dacurêm ^krhndkmdê

•«dfe fra» döQpen, trouwen, of tmderei jgebfke aók
man nieuwe religie te doen (2); De Borgermee-
ilers deden verlig van hec vcrhandeWc oec dea
ADsdikapt m ièmAw^^ te weten « dat liy cdfc

anc^MtfdM gegeven, Jh»; iy liPi^wMirf^ faaMfc
t!>p den/elven dag namiddag te prediken verfoekendè^
dat men hem V fehe effeetueerenac met qualyk aff*
mmam ztmde^ wermiti .^t fchÈmdaat dat damr wf$
mfftmmelyk geübc^pm'Ofaf u ry/kn, m mi^amh
m^nmtmi, déHif zèkde fuper/edterié met pre^
dtken xkn tyd van 14 dagen geduurende uyt beur
Jetve en gotdwillig , maar niet vyt cracbte van '$

mrbod^ eUum pmproteJJeerendet aêé mede dat zyL
jpdinkm dm wor/cb. tyd gedmmtuk dè kkêdeem
fM% hewre gemeente niet te willen laaten doopen by

.
iie Papen , maar in node die Jelve te doopen , doch

^
de Raad nam daar geen genoegen in » waarom
on yacob^ortnaoa aangezegc wwdeii, dat lijr

htt fcrbod ntoekgcMoMmtn, wikfe^
firafwaardig maken (3). Het gene men door ge-
weld niet kon verkiygen , fcheen men naderhand '

door listen te zoeken» om lang^ den weg de
fiervürinduiby elk in hiat te brengen. Hier toe
«aeene ik*, dat men moet betrekkelyk maken ze-
toen brief in bét Fransch gefchreven uic ^n#-

wer*

ÖKotoIco W9n den Raid ordinair van ZiirikxtÊ x aPebroary 1557.
MoMlM iran den Rud ordinair der Stede Zifrikzff, dtm

(3) Kotniiam én JlMé oréiMlf éerSmóê JSheibm^iM

üiyiiizco by Google



^9 Kort Vakhaal beu Reforbiatis va»

mfirpen Bm de Boxgenneesteren en RegeerderÊ
-1W1 Zimkm den i4Jiiny 1567.» isiioadeiide^
nmfe- dreygemmnm m<-4^ama$im tao- fêgins éf
'ffertoginne van Parma Agente , als de SpanjaarU,
mitsgaders de Regeerders en Priejlers defer Sted$

Mr%Qiirfa^ opnpen dêr BefUm,^€njmm^
^agen «M dm Pumam^ Smie Idtwm op €k am^
megancxdagnacutcomende f zynde die brief gevonv
-den op de tafel op het Stadhuis, zomder dat men
iwist^ door wien dezelve daar gebracht was (i)»

;ttet6en kon 9 zoo min als het andere, bdecoci
-dot 4iet iweck der Refomiatie synen voortgang
,bad« Het getal der genen die de zuivere T^eere

Ofiihelsden nam fterk toe , en de vrees der Over-
lieden groeidedagelyks aan » waarom ha dea Knë
-foed dactate €mrmitS',di gdegenheyd de-pfid

HtU nog dm ^ dimsf ^an Kersnagt u daene^in irfr

*Monfler f mitsgaders in lie Chofiers V morgens

tem vi^r uuren geiyk in de .voarkde Jaare (2)^

.Van het volgend Jaar viode ik aUeen aa»
id(3 ) , datden Borgermeeacer orik byiitindef

iericht is gegeven door den Deken ^aw vatf^Stry^

en, diJt onJangs , in de m^and September, biu-

nea ^rife^^-:drie heimelyke Sermoemn of pt«>

ilikatien g^aai^ w^ren , waar op de Ij^aad doden^
:^soek zou doen 9 .die.etderhdnd in die ftok irietiil

-gebreke zal zyn geble\ en , vooral toen in dea

^ÈHC^^i^ég Philips , op nieuws, denzelven daar

'toe ophuftedoor een Piakaat van.deo 15 l^ebru*

'itry 1 569 waar in hy fchryft » dat onder de midr*

•delen , aangewendt om alle SeSm en Ketieryes

uit tc roeten , ook orde gefteW was op de Boe-

•keit» die volgens het Concilie van Trente verbo-

<defi wareD» éo^h dat '^r na diqn tyd yerfohe^e

r u ,
*

• . 1 . ' .
U{a*'

(x) Notulen van den Raad ordiiitiri^tn JSr##fl«»^t tr^ïwy
Notulen *v«ii"4effi Rasd ordinair Vtn Zhtikuié, to Dec. i$67.

O) KoioicamdenRMd ordinairw ZsifiMMie^uSfrimb»lütK

üiymzed by Google



<IMieÉ^itgeliUM^ èéli^pgegdi^
vcne Ijrst nu ook verboden werden te drukken ,

verkopen en by zig houden (i). Het werdc ag-»

ttrrolgd door eea aader Plaluuic van den 9 Mejr
dMdreD:Jam» *€ een iegelyk iM<w»nrt«>

de PlakaaK«iFvM 1550 en 1556 ui «lle deelelrop^

te volgen , niet cegenftaande eenige Plakaaten on-
der zynen naam mochten uitgegeven zyn daar

nwijoiiirydig , hoedanige bf m Vewicdgli ato'

limiyÉiü ijSfidtt bcitco sjmeo wU en'sieeiiixige

(2). Dit zal de Regeerders bewogen hebben tot

het befluit, genomen den 30 Mey 1569 , dat mm
^amréüi^ naast komemk zat puMkeerm d$n ammê^

vm ^i^èiylUtiiSacraftim , envm SKJadmem
lUmmx9lérmm4ÊaÊ^ mul^ ÏMWm
een bcwys van hunne toegevendheid In het ftoh

van den Godsdienst, welke zoo groot niet was
in geld-zakeo^ wonc toen ia den» gewooneit ütoaé
(bjr fralhm'^MiaiDC rrier en cwiAtig peifcwiwf
<iit de tfsêtéê^h^n de Pborters , reprafemtfmé^
de den Breeden Kaad der Stede Zierikx^e , geroe*

pen waren) het voorftel van den Hertog van Al*
va vm wegen oyne AbjcftriCt over dea faoodeiu»

ften penBi% ven alte goederen » nüc^sder» dnr
cwlntigften* van onroerende , èn den tienden pen-
ning van de roerende goederen, dieverkocht wor-
den, gelezen werdt^is den Gedeputeerden in kW
«Cjgeven zig zeiven te icfaikken naar de Refiilittie

den M April laaadede» te 4ÊM^IIbwrg genomen ^
voor zoo veel aangaat den C, en XX penning

,

pogen ipet alle gevoegelyitye middelen af ceflaan,

ib ftrekkendè coc verderf en ondergang van den

SZle de Byltagen Letter L«
Zie onder de BylMgea tetter M«
NjnilMvttdctt liid ordiiadrdtr8t«d«. AiAMTt



4

Ytjmid lig te nrwmigm m&t de .mwAe liemii^
l^s y qqJc dfft wanneer de Cedeputeerden der an*
dere Steden van Zeeland over een kwamen roet

éOi^ïBAM JËdeko » di^ beÜQtcii hadden dM

bf » rctet JBir.MllffritiMbm mo^elyk it>

op te houden het antwoord van de genieene Sta-

ten yzn Zedand op den cisch van den Hertog van
^Uoa^ OBi te vemcBiq^ hoe de andere Provkw^m zig him in gedngen mOifn (i)» .Op btt dit
ée van den Jaare 1571 kwam te JZterUaee een
Bienw hevel door den Heer van ff^acke , Super»
iaundent over Zeelfmé^ cu van den Uenunedler
Beoosten-^dde» om dr fikkMCm vu deo X
iti Ki fenning na tt kamen p m ynigménwH
van j4ha de hand daar aan te houden. Hier by
was noch gevoegd een voorfchrift van een ant-

WPQid. door de Staten van JZaUmd aao Aha tt
gma» gepierd met een vMtoek ooi te verander»

een- en te laten varen de vtsf^geftekle wyee det
opheffinge van den X en XX penning , ^ in plaac?

ae daar van te aanvaarden de beloofde aandeeJen ^

welke vryc groot « en door de Sceten einHem ten*
feboden iwaren : Dodi Alva nam 'er geen ge^
noegen ie. Hy bdaateden K en XX penning, zon-i»

der eenig nitftel , in te vorderen , en verwachtte
iraa de Staten van Zakaid in dezen aile SM^fs^
^aidgheid Wette de verde» .gaimigen deer
van vx 'J^kmAp en tfSBkrikmtf geweeat »rn ^ ig
my niet voorgekomen. ' ^ ^ ' . :

^* Jdea

I^KVlenvtn <fta H4Aci ordintir dn St^cfe iurOtH^, td
cmber 15 » Wat 'er in HoUand^ L^'^f^^ en andere plaatten voor«
férsutn zy by het eircbcn van den X en XX penning , km men
atltttn by Brmiuk Hiftorieder R«fbrauI.4^tjJM« fg97^ fll*.i«ö»W in de VadrrL Hi torie VI. deel » bL S93^|öu , , siqi^ a|S»
aidt 333

—

yf^ Vsn Zeeland maken sy geen bysondff JK^fl t
Vkaron Ül «• Mouika yaa JSiêrtiuuê Huk gevolgd i
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^ Men was te Zierikzee den Bisfchop v4A TM^ddeU
burg wel niet ongenegen , maar gaf hem niet •

les toe. Hy liet door zynen Vicaris van Strym
aan de Magiftraat overleveren eenige Artikelen
aangaande het verbeteren van St. Lievens Mon-
fter , en de Altaaren , het houden der Misfe ^
het zingen van Onzer L. Vrouwe lof, de ^iel-

misfen , het wandelen in de Kerk öndet 'deil

Godsdienst» en het verkopen op de heilige d^-
gen. Het befluit daar omtrent was , dat de Bür^
germeesters en eenige Schepenen in onderbande-
linge met den Bisfchop zullen komen , rtiet eeii^

verzoek van een behoorlyken tyd van twee of
drie maanden , om inmiddels den Bisfchop tè^

dienen van antwoord, welke zig thans te ^i>-
rikzee fchynt opgehouden te hebben , alzoo men
beraamde dat zyne verteringe aldaar deels van-
Stads wegen , deels van Sc. Lievens monfter zou-
de betaald worden (i). Hy verzocht in ver*
volg van tyd, den 17 Janiiary 1572, het advis
van de Steden van Zeeland , byzonder MiddeU
burg, Zierikzee y Goes ^ Reimerswaale en Tbo(en^
over deze drie artikelen , het fchenden dér heP
lige dagen , het wandelen in den Tempel onder
den Godsdienst , en by wat middelen men öe
menfchen zal mogen brengen ter Kerke om dé
Misfe en predikatiën te hooren, en wat ftraffe»

men zal ftellen tegen de overtreders. De Regée^
ring van Zierikzee vondt goed die door eenigen
van de Schepenen en Raden te doen ondcrzoe-''

ken , welke daar op een behoorlyk antwoord
zullen opftellen , en het zelve brengen irt detf
Raad om goedgekeurd of veranderd te worden ,^

op dat de Bisfchop , volgens zyn verzoek , bin-

nen den bepaalden tyd van ^idvU gediend wor-

(x) Notulen yuk Zierikx^ ^ \ó Jaiy irfo.'
^'-^

*
'''^"^'^ ^'-^
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VAM

de (i). Of fchöOD den 25 Juny 1571 noch werdc
Viit9eftekl.de ommB^.Qi fnÊt^f van Sc« Uo4
w»^iuMen^'SdBiMiie»ei^^ r om isffi

aUf! zedigheid «Qpder wapenen te vcrfchynen» om
redenen in den Raad bygebracht (2), buiten
^yffei om oproer te vermyden in de Stad , daar
d^-Reiprgif^cie^iiè ji^^ diepe wortcko gefdKMnl
Imd^ ook opëgr/^dthBMrghtiityhtoi

,

«teoo i^Am
in den Jaare 1571 fchreef, dat hem moest wor-^
den toegezonden een andere nieuwe nominatie
van twaalf: petfiMMA^ ilair onder geene eyn^

itm srêtêbeJtg€W€e$C ofdievoB emige feSen
of quade opinien in eeniger maniere geinfedeerd of*
u gefufpedeert zoude maogm zyn, op dat daar
fmifitSffyMcn tot SobepcBca sottdea Ycdamoü
VW^u f abm in - vopfpumele mmmaiit vam twl^

perfonen , by den Raade deztr Stede in Maart lest^

keden gedaan , zyne Excelkntie (de Hertog vaa
jAl^a) verjifioi eenige bnvondw te zyn^ die tem ty^
de vmde voetMin^ Jrmêbkl^ ém x/e genprtdmtdÊt
predicatiengeweest zyn , -waar iti deRiad vm^Fiêm
rikue hem bewilligde (3). ^
• Van de beginzelen, en voortgang der Refor%
fioaiie iSi^uid'Bewkmd , en binnen-&:&ad Gacf^t
teil Jasre 1566 ep 1567» bebik, tot noch toep
iMecs mee wkerfaeid kofinen ontdekken. Dat 'er

in 'tjaar 1563 reeds Doopsgezinden zyngeweest,.
blykt om dat 'er toen een van die gezindheid itr

ur dood gebracho (4)« Wtacfchy&iyJi giilka te
daa ook GerefonMCftleD tyn geweeat -of iiiis*^

ichien de Gereformeerden onder dien gchaaten:
^myan Wederdoopers zyngemacteld^want vam

•dien»

. Ii) Kotvlta mn ZiefÜMêt, n Fcbrnrr i^tiirrr - !*
»

•

(1) Notalen run ZiertkMew , %% funy 1571.
• {%) Norulen v»n Zterikt^e ^ 19 December 1571,
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. le/ V Zeblakd in de XVI Esuviau < M St'

dien kwaadaardigen vond bedienden zig de paus»
gezinden , gelykBoxhorn ( i ) aanteekenc , en geble-
ken is in Jonker JacobvanBourgondien

, (van wiea
wy te voren (2) melding maakten ,) dien men
befchuldigde, dat hy eensgezind was met de We-
derdoopers, of althans dezelven begunftigde, *t

welk hy, in zyne voortreflyke Verdediging aan
Keizer Karei de y, een lastering noemt, daar by
voegende , dat het een gewoone list was van hun •

(de pausgezinden) om Wederdoopcrs te noemen

,

alle, die hunne toellemming niet gaven aan de
gemeene bedorventheden, en dat het al een oud
en gemeen fprookje was , Wederdoopers te hee-
ten alle de zoodanigen , die de verbasteringen
der Christelyke Religie wenfchen verbeterd te
zien, daar het nochtans zoo zeker is, dat zygeen
gemeenfchap hebben met de fefte der Wederdoo-
peren, dat zelfs niemand van dezelven meer ver-
vreemd is dan zy (3). Maar dewyl het oorfpron-
kelyk vonnis tegen den gemelden martelaar te

'

Goes niet te vinden is, konnen wy met zeker-
heid niet berichten , of hy een Gereformeerde
of Doopsgezinde geweest zy. Dat 'er nu van
den Jaare 1566 tot 1578 zeer weinige Gerefor-
meerden te Goes , en in Zuid-Beveland geweest
zyn , zoo dat 'er in 't Jaar 1578 , in de eerfte pre-
dikatie aldaar gedaan den 25 Mey , maar acht of
negen toehoorders waren, gelyk in 'c vervolg
zal blyken , werdt veroorzaakt door de onge-
meen llraffe behandelinge van den Rentmeefler
Bewesten Schelde , Jonker Philibert van Seroos^
kerke , en van de Regeerders van Goes , tegen de
genen, die maar in het allerminfte van de Room-

.
iche Kerk afweken , waar van ik hier na de oor-

F ..... fpron-
rx) op Rêigtrsberg I deel, bi. 33X« 33a.
C2) blidz. 46.

U) Leuret de CalTin a Jtq. dt Bottrgogne ptg« soo—so3« .

.

è
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82 Kort VERHAÏ£"bER Reformatïï tak

fprongelyke bewyzen zal bybrcngen. Hier by
kwam het ftreng bevel van den Hertog van ^Z-
va van den Jaare 1568 of 1569^ om Icherpelyk
te letten , wie met woorden , gebaarden of da-

den eenige oneerbiedigheid liet blyken, wanneer
het Sakrament werdt omgedragen , en door Bal-

/ juw, Burgermecfter en Schepenen ter uitvoer ge-

bracht, welker bevel was dat vier van de naalle

buuren van een zieken , dien het Sakrament zou
bediend wordea , het zelve zullen vergezelfchap-

pen om zorgvuldig toezicht te nemen op de ge-
nen die op de ftraat leggen of voor hunne huizen

, ftaan , oft zy eenige quade faSie woirden /preken

ofte maniere doen tot onwaerdigheyt van den hey-

iige Sacramenten , ende oft zy zien , horren , ofte

gewair mogen worden eenigejcandeleufe fireken (i).

In de Stad , en in het Eiland van Tbolen is de
Reformatie al vroeg, in 't Jaar 1566, doorgebro-
ken. Binnen de Stad werdt de eerfte predikatie

gedaan door den van den Roomschgezinden Gods-
dienst afgevallen Pastoor van Scherpenisfe , en na -

derhand door andere Bedienaars van de Seölaris*

fen en dat vtrfcheiden maaien (2), In het Eiland
zyn, tot voortplanting der Reformatie, de pre-
dikatiën gedaan te &t. Maartensdyk en daar om
ilreeks, in de huizen van byzondere perfoonen,
«alwaar ook de plechtigheden , en andere oefe-

ningen van den Godsdienst , als het doopen der
Kinderen, werdt verricht C3) ; insgelyks te Scher^

fenisfe^ alwaar vermoedelyk al een goed deel
der ingezetenen den gezuiverden Godsdienst zal

thebben aangenomen , mits hun Pastoor hun
-ilaar in was voorgegaan (4), en derwaards ook

j :^ .... ^ . , . ^ ..an*
»

fi) Zie de Bylatgen letter K.
12) Sententie van Alva M*
(3) Dewlvc bl. 179.

^

(4} Dcieivt I0f^ £

I

I
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andere Predikanten werden gebracht (i) , en'

naar de plaatzen , op welke zy prediken zouden,
met wapenen werden geleide (2), om hen en de
Godsdienst-oefeningen te bcfchermen tegen alle

geweld, waar mede de Geeftelykheid de Gere*
formeerden dreigde: Ookfchynthet, dat toen te
St. ^nnaland , en te Poortvliet de Gezuiverde
Godsdienst is geoefend (3). Van andere dorpen ^

in dat land vinde ik niets gemeldt. Ook niec

van de kleine Eilanden Noord-Beveland , dat fe-

dert 1530 voor een groot gedeelte met de Zee
gemeen lag (4), en fVbtfaartsdyk ^ werwaards
de Predikanten van Zierikzee en Pere zig mee
weinig moeite hebben konnen begeven.
Tot werktuigen en middelen om de Reforma-

tie door te zetten , en te bevestigen , dienden de
Predikanten en Confiftorien , mitsgaders het on-
berispelyk verzoek, en milde aanbieding aan dc
Overheden in Zeeland.

De Predikanten aldaar waren wel in geen
groot, maar echter in een genoegzaam getal tot
opbouw ing der Gemeenten in Zeeland.

In IVaUheren bevonden zig de meeften. Te
Middelburg fchynen 'er twee gewoone Leeraars
geweest te zyn na den 4 July 1566, waar van
die van de Wee van Middelburg , op vraagftuk-
ken gehoord wordende, dit tot hunne verant-
woordiginge zeggen , dat voor de brekinge hierge^

fchiet , egeen Predicanten binnen der Stad van Mid^
delburch ghewoond hebben , ofte onderhouden zyn ge^
west, maer heeft den eenen ghenaempt Adriaen ,

gewoent ende onderhouden gewest ter Vere y ende
den anderen ghenaempt Gheleyn , tot f^lisjinge , en^ •

Fa d$
M Sententie Tan jiha bL 178.' ' •

l«) Dezelve bl. 179.
(3) Dexelve bl. 177, 178..

(4) Mêigirsberg op 'c Jw X530 , IL .detl» Uf 4^7.»^

I
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^ Kort Verhaal der REFORMAtcs yam

dè naderhand Jen voorfz. Gheleyn ehde andeyy, itê
extraordinarii binnen Middetburch gecommen fyn ,

hebben aUaer gewest onder V dexel van de voor^
noemde ToUerantie, tusfchen haere Hoogheid^ ende
de Edeten gh-'maekt (i). De eene Leciaar Ghe-
leyn, of If^dlem Jansfe (THoorne is bekend en
beroemd, gelyk wy voorheen zagen (2). Wie
de andere, Adriaan genaamd, geweest zy , is

200 zeker niet. Ik zie wel dat hy /Idriaan dt
Schoenmaker wordt gchecten (3) , die te Middel*
burg gehuisvest heelc in het huis van Frans Court*

(4) ; maar alzoo die van de Wet zeggen dat
die Adriaan gewoond heeft en onderhouden is

te yere , is het niet onwaarfchynlyk dat hier be-
doeldt wordt Adriaan Obrys , van wien men zegt
dat hy Predikant te P^ere geweest , en deswegens
gevlucht zynde, gebannen is (5). Ten zy hy
dezelve Adriaan Óbrys geweest zy, doch die,
gelyk fVillem Jansfe d'Hoorne , en andere door-
geleerde Predikanten van dien tyd , om de ge-
meente met hun onderhoud niet re bczwaarcn ,

de kost won met Schoenmaken, en daar van den
naam van Schoenmaker kreeg. Zyne verdere lot-

gevallen, na zyne vlucht, vinde ik niet aange-
tekend.

Behalven deze gewoone , waren in de Jaaren
1566 en 1567 noch veele buitengewoone Kerk-
leeraars te Middeburg, die maar een enkele, of
eenige weinige reizen predikten , met naamen
I Petrus Dathenus {6^ , wiens leven agter de Hi'-

florie der Hervormde Kerke van Gend omftan-
X * * . - V, , . 4.-V di^

(t) Aanflelling van den Biifchop te Middttburg^ bl. 193.
(2) Blad^ 20.

h) Lyic ier Predikanten v»n Middelburg , bl. na-r^V^ t0
14) Stffi:ei:iea vin ^tva , bl. X04. .

15) Senteniiea van .^Ivt, bl. lofm t * '

(cj Seücenüen van xilva , bU 6$, tp ^* ' •
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'u/V Zeeland in de XVI. Eeüwe. 85

dig rs befchreven (i). Ik zal hier byvoegen ,

, r't gene my , behalven het vermelde in die le-

vensbefchryvinge , van hem is voorgekomen.
^.> Hy heeft na 't verwerpen van den Monniks-kap
\\\Voor de eerjle maal te Cortryk gepredikt (2). In
^ den Jaare 1564 werdc in de maand April een
-•4 famenfpraak gehouden te Muiihrun, tusfchen

X vyf Gereformeerde, en vyf Lutherfche God-
5» geleerden, over de alomtegenwoordigheid van
-»rr, Christus naar het lichaam , ten bywezen en on-
>vder het opzicht van den Keurvorst van de
^ PaltZy en van den Hertog van Pf^irtenberg.

Een van de vyf famenfprekers van de Paltzi-

. • fche zyde was P. Dathenus , 't gene de hoog-

. achting van den Keurvorst voor 's mans be-
kwaamheid en geleerdheid duidelyk betoont
(3). Het fchynt dat zyn gevoelen omtrent het

•it doopen van kinderen der Roomschgezinden
^..s*' verfchild heeft van de gedachten der andere
nr leeraars, onder welken Bucerus was, die Da-
- tbeens gevoelen heeft wederlcgt; doch deze
' ging dat gefchrift te keer, wilde van geene
• V., fchuldbekentenis hooren , en verdedigde zig

: ipet het gezag en de woorden van J. Calvyn ,

't welk Bucerus oordeelde niet voor Datheen

,

;n' of tegen hem re zyn (4). Ook heeft Dathenus in
.<-fde Voorreden van zyne Pfalmen zig gezuiverd
^-^van het kwaad nadenken en vermoeden tegen
.i^hem opgevat omtrent het mogen laten Doo-
rtgi pen van de kinderen in de Roomfche Kerk ,

zig beroepende op een boekskedaar over in de
Ncderlandfche fpraake uitgegeven in 't Jaar

F 3 1559

*^ ft) Bladz.' iSp-t»'»
(2) Scbookfs de Canonicit TJJtrajeAir.U, pag. 469. «.

'

?3) Zatb. Urftnus Tom, II. Operum, ptg. 94—167-
(4) G/r^yïr StriniuBB Aiiüquariunii Tora. V. part. x pag. 1744



€^ KORfVV^KHAAL DÖt^ RSTORMAin' VAK
^

r^iHj^^^). Üyue fiofiingcn tegen éé Weder*
'^^tt^ers I door veeleK • gelaakt ^• Wordën

»

rceésttn Jaare 1597 > effcena en op éèntetb-
ten prys gefteld door C. 'y^n Grevinkhovm ,

fchryvcndc éaxDathenusde ff^ederdooperm niet

met fwiert m vyert of diergelykê ovefwofunm-

; moer hy operw&nfi metgrmuhn / èn, ree*
' denen utt den woerde Gcdtf (2). In 't Jaar 1^7
^ heeft hy verfchcide malen gepredikt in de Kerk
• van de Flranciskanen te Utrecht, toen de beel-
^ ^ deH noËh Ito waren weggenomen i^y, gelyk
; '^B«r<4)«gt« dsft by 4ènsetven daar heeft ^Hbo*
• ren prediken. In dit zelve Jaar is hy verf^^he-.

Hén op de Ke^^kvergadering van Frankfort »

" daar hy zyne gedachten over bet boek der eetk^

^ dréÊbê vfj^oedig vonrdfoeg , welke hy inige»

Ibhrtft heëft nagelaten in zyTtt-aanrnkmirigttê*
' over de gevoelens der vergaderde leden , uit-
' gegeven door den Hoogieeraar jL. G. van Re*

'msje in zyne byvoegzelen en aanmerkingen op
' deverdediging der Nederkmdfebe Kerkeng^thve"
' ven door P. Kittiers (5) ; als men het gevoelen van

Dathenus f in die hoogaanzienlyke vergadering
• voorgedragen (6), naleest en overweegt, zal

'er klaar uit blyken dat hy , wel verré van twiaci.

gierig , zeer vredelievende %\g betoond heeft om
• de eensgezindheid onder de Proceftancen te be-

vorderen. Hy werdtin 'c Jaar T584 te Utrecht

gevangen gezet en ecnigen tyd gehouden (7)*

Maar het ftrekc tot eenige rrahtvaardiging van
Da*

'x) Löng kort Hiftorisch verhaal, bl. IT7, ir8«

» al Ondervyzinge der CatboK Religie ,bL 175«'

3] ScboQkius de Canon. UlcrsJ. p»g. 501.

^4] XXI. bock, fol. io3.

.9J fafl. us—123. GtrtkJLi Sciku Amii^ ToieuI. p«ru JUM*.l9a«"

Tö] GêférJU Serim Avtlq. Torn. I* ptrt i pag. 174*

[7] Zie tof en laster van P. Datbtnus^ MtOr éeèUhfSeébf èet»
WêHÊkk JUrtte H Qemé^ bU S07» ao9.

*^
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Datheen y en van zyn ontllag uit dè gevange-
nisfe , dat hy nooit heeft konnen overtuigd war»
den van misdaden , waar van men hem verdacht
hieldtj toen hy ten Jaare 1584 meer door by^

^ , zonder f dan door ^openbaar gezag ^ igetykBor in
zyn XIX boek ( i ; omflandig verhaalt) eerst t$

Vyanen werdt vastgehouden, en naderhand te

Utrecht in de gemeene gevangenisje werdt gezet,

«r* waar in by , bykans zonder reden , negen wee^
-t ken werdt gehouden y en toen naar Amfterdam

,

- en van daar naar Holftein vertrok , waar uit ,

. na een kort verblyf, by zig naar Dantzig begafi
- zullende daar de Geneeskunde oefenen , zoo hem
-4 dat veroorloofd was door eenige If^ederdoopers
rii uit Vlc anderen gevlucht, die l^m door lasterin-

.
' gen by de Overheid aanklaagden als hoofd van

ft;A het rot, V welk men geloofde dat Vlaanderen
had bedorven , zoo dat hy gedwongen wierdt

'XL naar Elbing te vertrekken , zoo als Schook (2)

> verhaalt, die daar in 5or volgt, wiens onzy-
- dig verhaal machtig is allen beknibbeharen van
- Datheens onfchuld en lof den mond te llop-

^ pen, en elk te overtuigen , dat hy zonder re-
<i den en tegen recht is vastgezet te Fyanen ,

- yreeswyk en te Utrecht , en daarom ontfla-

gen —. Gelyk zommige benyders hem by
, zyn leven uitkreten voor een David-Jorist

,

- welk aanleiding gaf aan de Haagfche Syno-
, de 1586 om hem deswegens te doen polsfen

(3), zoo werdt hy na zynen dood befchuldigd
van de dolingen der /Jrianen , welke befchul-

diging eerst fchynt verzonnen , of ligtvaardig-

- F 4 lyk

IiJ Fol. 48, 49.n >(f} 1^ Canon. Ultraj. pag. 465 Sq. Srandf Hiftorie der Reforma-
tie I. deel , bU 701 , 70a.

[3] Scbookius de Canon, Ulciaj. pag. 455* Hift. der her/* Utrk^
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lyk verbreid te zyn, door den befaamden'^Je-
--^ Tuit Coiterus ,.korc na den dood vaa Da$bmêt^
V doch die ksttiteg is reods: ten Jaare 1597 ve*
*v derlegc doD^C ^vm Gmimkbevm ^ welke ge«
V tuigt, rfaf Ay, Dathcnus, in de hekenfenisfe der

^ giioofs der Catbolykè Gereformeerde Kerkm g^- !

Èi jftorvm ify, gelyè hier vmnaymigm hams en bi^

'kmimisfe f.fm^êinig tyts vÊptizyndooêiyhm
voor bdfkieo if'f cti

4 : -verfcheide vraome luiden , ^ Afm ni zyi» krank'
'

^ beitf enJiêimu gewast zyn , betutgm{i). Aan-

V mirluDgeii ; over? «yne :P$alniberyiiiiag^' gaa ik

c voorby, op^ dat ik vDiet tchyoc-eeDe vefdedi'»

1 ginge voor Datheen te fchrw cn, cii onkundi-
ge bcviicers hatelyK cc vvuicu maken. Hctee-

; ne is 200 mm als bec aodere myn. oogmerk,
n Aiieeo ka» ik niet omangferoerd latm de be*
V' fpotrelyke onkunde van «ilke^ .dte voofwen^
i den dat Dathenus zyne Psalmen heeft lamen-

gefield uit, geldzucht, aangezien de Staten
r een gfooce betooninge zouden, hebt^ea coege-
* 2egd aan den genen , die de eerfte gereed zoo»-

- de zyn met de uitgave van Davids Psalmen in
|

rym. Die niet gansch onbedreven is inde ge-

üekcnisder Staten, en pCegeringet in de Jaa-

\ ^ren 1564., i<&6$en 1566, zal. veel ligt begfy?,

pett de onbefttaobaarbeid van dit verdichteel

»

waar in een onverfchoonbare onkunde door-
Uraalt. Wat daar van zy , de Hervormden,

. uit Nederland naar Ëngelaod gevkichtin 't Jaar

2570, waren zoo ingeDomen mee de Psalmen
- van Datbeen 9

' ÓÊt zy verzocbcen dezelve s te
^

, mogen zingen in deNederlandfche Gemeenten
en Kerken re Sandivyk en Londen , daar men
waarfcbynlyii «ig ten dien tyde bediende van

de
[ij Onderwjriinge vAa de CaUioL religie i bi, ... . . . v4
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de Psalmen van Jonker Jan van ütenhoven(i).

„a. Jan van Hoorne , die zynen broeder H^illem

t< byftond in het doen van predikatiën en oefe-

K. ningen (2), van wien ik, na dat hy gevlucht,
cn door ^Iva en zynen Raad gebannen is ,

4' geen ander gewag meer vinde , als dat hy in

a' 't Jaar 1574 te Middelburg een der provijïonee'

U OuderJingen Is geweest, volgens de hande-
lingen der Kerke van Middelburg , 8 Juny 1574.

3. Heer Hendrik van Os , voorheen Pastoor van
" St. Pieter in de Stad

. Middelburg, die afgeval^

5i ten is van zyne Priejierlyke Orde, zig makende
-JU tot Predikant der Seóiaris/en, en om die rede-
-ij nen gebannen (3). Ik heb geen naricht, wat

; 'er van hem na dien tyd geworden zy.

.4. Heer Barend Donder , Pastoor van Beekerke

(4), van wien het zelfde verhaald wordt, als

van den voorigen,ien niets meer* r f>

j. Sampfon Moreys , Timmerman , fubRituit en

plaatsbekleeder van den gewoonen Predikant
Gbelein in zyne predikatiën (5) , van wiens lot-

gevallen my verder niets , als zyn bannisfement,
bekend is. > -\ • - , • . ^ - .

6. Benediüus de Engelschman » gebannen , onder
anderen , om dat hy ook geiveest is een Bedie^
naar en Leeraar (6) ; van wien men , zoo veel

- j ik wete, nergens anders mcldinge ontmoet.
.7. Salomon de Houtzaeger, wien ten laste gelegt

wordt , dat hy te Mede prediker onder de SeCla-

risfen geweest is (7), van wiens verder weder-
varen, na dat hy door ^Iva gebannen is, my-
ne gedenkfchnften niets opgeven. Te

.7- Bmceri Epift. B in Gerdffti Scrin, AnuTom. V pirt 1 p. k73.
Senteniien van jltva^ bL 63.
Dezelve bl. 98, 99. • \

'

Dezelve bl. 98, 99* .j

HeteWe bU 6a, 69.
Sententit>n vao ^iva ^ bl. sit, sis. |» •

(7) Sententiën vim jiiva, bl. loi. ^ ,1 ...

t

.3,

.4

i!
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J Te yiisjingen worden, behalven Ghelein of
JVitlem d'Boorne, geen Predikanten genoemch,
boewei 'er daar noch andere geweest zyn (i),

Ondertusfchen is *t waarfchynlyk dat Chrijioffei

Monnik , Minijier ende Leeraar van de> Calvi"

mxrenf die een huts gehuurd had te Coudekerke , al^

-waar hy predikte j en alwaar ook noch woonden
-iwee andere paftoren , die Apoflaten genoemd wor-
<ien, om dat zy den pauslyken Godsdienst ver-

haakt hadden, welke predikten (2), te l^lisftngen

-den gezuiverden Godsdienst zullen hebben ver-

richt, 't welk ik evenwel, by gebrek van wisfc

-befcheidcn, zoo min met zekerheid kan getui-

gen , als de lotgevallen dezer drie leeraaren ver-

balen. .
i i a •

' ^' Vaster bericht is 'er van de Predikanten van
J^ere van dien tyd. Behalven Adriaan Obrys (3),
van wien wy onder de Middelburgfche Predikan-

'4.t\\ gewaagden , was daar de voornaamfte Hef-*
Vormde Leeraar Heer Jan van Miggrode (in de
Sentencien van ^Iva (4) door een fchryf of druk-

Jfeil A^ttgro^s^^ genaamd); een man van Edelen Ge-
llachte (5) , voorheen geweest Canunnik en Pajïoor

'van de Parochiale kerk in de Stad l^ere (6) , wiens
verdienften aan de Hervormde kerk der lofver-

meldinge waardig zyn, en hier by malkanderen
zullen worden gevoegd, fchoon hy ons in late-

ren tyd wederom zal voorkomen als Predikant

•van f^ere tot zynen dood toe. Hy, de Refor-

matie in de Stad f^ere hebbende voortgezet ,

werdt genoodzaakt te vluchten door de gewelde-
: . na-

. . (i) Sent. vtn jftvSf bl. xo«—X04. yrolikbfrt ' WlMngCcht Kerk^
hemel , bl. i , a.

(2) Sent. van jffva ^ bL 362, 363*

(3) Sent. van jtlva^ bl. 104 , 105*

(4) Bl. ir4, loj.

(9) Smallegange Chron. v«n Ztiland^ bl. 489*

(6) Seoi. van ^l^^ bi* 104. »
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fiaryen van z^/va , en vertrok naar EngetaiS(f, 'tötn

de gewoon e fchuilplaats der Gereformeerde Zeeu*
wen , die om de zuivere waarheid vervolgd wer-
den. Hy ftaat bekend als de eerfte Nederduits
fche Predikant te Cokhester (i). Of hy naderhand
tm>*Norwich Predikant geweest zy , komt my
twyfelachrig vo r. Althans , indien hy in dea
Jaare 1572 wederom de eerfte Gereformeerde
Predikant re f^tre is geweest, gelyk de Lystdet
Veerfche Predikanten, waar op men fiaat fchynt
te konnen maken, getuigt ï2), is het naüwlyks
te denken, dat hy in het Jaar 1577 te Norwich
predikant zoude zyn geweest , 't welk ik , döch
zonder bewys waar uit , vermeldt vlnde(3).
dergekeerd te V^en ^ betoonde hy zig een ver-
.ftandigen yveraar tot bevesriging der Reformatie,
tioor alomme in Zeeland te bezorgen dat het keN
kelyke geregeld, en met orde volbracht- wierdt.

•Hierom is hy gezonden naar de allereerfte Sy^-

node in Zeeland gehouden te Goes den 14 Ofto-
ber 1579 , daar hy het ampt van Scriba bekleed-
-de, en middelen hielp beramen om de Stad Goe/
en veele dorpen in Zuid- Beveland van predikan-
ten te verzorgen , aan welke men toen daar ge-
brek had (4). Wederom was hy op de particu^

Utre Synode van Zeeland gehouden te f^lirjingen

den 21 Fehruary 1581 , die hem , benevens Mi^
•chiel Panneel , deputeerde om een forrna van exa-

• men te ontwerpen , óm de genen , die zig bege-
ren ten dienfte van het H. Euangelie te begeven,
'te onderzoeken (51, en dezelve in het aanftaande

Nationaal Synode in te brengen , 't welke de Ne-
der-

(1} rftikbert Vlitf. Kerkhemel, bl. 9t, ss.
i%) Boeksaal Mey 1731) |>1< 6oa,

13; Biblioth. Breraens. CL VI. Pssc. 3. pag. 518»
' f^) Synode vtn Goes 15 -^9 Art. i M.S.

(5) Synode yao VUtJimgem , Art. x» K* 8»
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derduitfcheen Walfche kerken van Nederland ge^'

houden hebben te Middelburg den 29 Mey 158 f , en
volgende dagen,hoewel ik niet vindt dat hy die Sy-
node heeft ondertekend, ofals een der belHerders,
of als een derleden,wier namen in de WalfcheOver*
«etting.ten getale van drie en dertig worden gevon*
fjen , enuithethandfchrifc nagefchreven, in net VI.
Jioofdftuk van dit kort verhaal zullen uitgedrukt
^vorden^ Hy was een der drie Walcherfche pre-
<likanten, die den 17 December 1590 voor de
Staten van Zeeland verfchenen, en aan dezelve
'Verzochten eene Provinciale Synode van Zeeland
ite mogen houden , en dat tot die vergaderinge
^enigen uit de Staten mochten algezonden worden, .

-om daar by tegenwoordig te wezen (i). Zyne
beproefde bekwaamheid vorderde hem tot het
moeilyk ampt van Scriba in de Provinciale Syno*
de van Zeeland van den i February 1591 , daar
-de kerken-ordening van Zeeland werdt ontwor-
4)en en ppgefteld (2). Op de Extraordinaire Sy^
>nodale hyeenkomst binnen Middelburg , den 1 9 en
20 October 1593 , was hy tegenwoordig en be-
.kleedde de waardigheid van Prafes dezer verga-
.deringe (3)^ Na Wjslken tyd hy, als reeds tot

.goeden ouderdom gekomen , de Synodale cn
iClasfiqale commisjten voor zyne aniprgenooten

.fchynt gelaten , en zig enkel met den dienst der

gemeente , tot in zyne hooge Jaaren , te hebben
^bezig gehouden^.i^jyiy. .is geftorven den 6 Mey
,1627 * 96 Jaaren , na eenen 55 Jarigen prc-

fdikdienst (4), waar door hy zig verdiend ge-
smaakt heeft zoo^ aan de l^eerfche gemeente , als

-aan de gcheele kerk der Hervormden in Zeeland^

. ^ , . . . .
wel-,

- * * '• *•'
(i) 5tattn Nocolenvan Ztetand^ op den t; December I590«

(1) AéU Synodalia bl. i van den di^nk detjaara i7Sf.
h) Handelingen van dt gemelde byeenkomsc » pig. m* 19 M*S»
(4) Bockuial Mey 27jl., bL 604. ^ , . ,
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welke hy gezien heeft in de beginzeleliV Vcrdrak^*

kinge, herftellinge en vollen bloei. • >
" Van Predikanten, die in de Jaaren 1566 en
1567 in Schouwen cn te Zierikzee waren , wordt
in 'c meervoudig getal gefproken: doch by naam
maar een gemelde, te weten Jacob Jwisfm^ die

een groeten aanhang maakte. Hy wordt geroemd
als een yverig en wel belezen ambachtsman by-
Boxhorn (i), die van den zeiven fchryft "Ik vin-

ff de hem in zeker oud boeksken , op dien tyd
M gefchreven, een Herdooper genoemd, doch
M deze hatelyke naam werdt toen gegeven ook
n aan andere gezintheden*' 't welk wy al meer
dan eens hebben aangemerkt. Het blykt ook dat

hy tot de Gereformeerde kerke behoorde, om
dat hy in het vonnis over hem gegaan , befchre-
ven wordt pewcestte zyn, eender bedienaarenen

Predikanten van de afgekeurde Calvinistifche Seéte

in het genoemde Zierikzee'^ en andere omkggende
plaatzen, en dat hy door zyne Predikatiën Vr zeer

veelen verleidt heeft (2). Zelfs zoo ver is het 'er

van daan dat hy een Herdooper zoude zyn geweest,
dat hy in tegendeel aan de Regering een verzoek-
fchrift inleverde met zyne adbarenren, tendeerendè

ten fine om te mogen geadmitteert worden te dispu*
teeren tegens fekere ander nieuwe Leeraar van den
doope op gisteren in H openbaar gepredikt hebbende^

verfoekende daar toe henlieden gedeftgneert te wer^
den plaatfe , en 'tfelve te mogen gefcbieden in pra^
fentie^ van de Overheyt : doen zyn voorftel vondc
geen ingang. Men beflooc evenwel ten zeiven
dage dat voorts by de Heeren de Scheepenen fal ge^

concipieert worden zeker flatuyt , en daarna gepw^
bliceert , dat niemant wie hy zy hem en vervordert
• • V voor-

(t) op Rtiqtrshfrg I. deel, bl. 331, 33a*
'

{%) Stnttauca suk jUva, bU 177« *



jf^ Kmm iYimKJ»Pm BumwuiK tam

tftffidikm m'iheymelfk ofi in 't openbaar
de keringi van ^Er»M^^émiiKfiin^ntg' fiilkifew
efl̂ mim m'jkmng0^ U^^fifi^p̂ ^ rnrbkraim

P9f^8k van Heeren^Schepenen^ en da$ men voorts

Ctnene te remedieeren de voorfc. parlementen , dage*

lyHs^^.hdendt.om fpthenidir ver/cheyckmèey^ vam
fgfiigi^.^ img^ en'pélknrtwmUbm
^mi^^'ém nimmti^ hy fy fat^fmffm^MÊn of
verjlooren het exercitie van de oude (Mtholyke i&sr

ligie y mitsgaders van de andere religie nog ter tyd

mbier
l^f, provifie to^gitk^mip nog ieptanéttgiaarmt

miêd^^lMS^in^^ cfnm unMm
(i)* Dit kon oiec belecten dat op den 26 Decém«
ber 1566 hevige twisten oprezen tusfchen deCa-
iholyken , Doopers ea Calvinisten , wier hoofd
^mn ^oÊob ymrUfm^ Iket welb^defirKMd^bewoog
0p fiksam alle fcdetwfatingen over dea Godii
dienst te verbieden (2). Deze leeraar had aan de
Regeringe van Zieriktee voor zig en zyne ge-
fneeoce verdocht, dathun aangeprezen worde eea
bekwaame plaats bioneo do Scad oi denselvo vryw
heid» tmi te gebfuikefl tot eeii>^kerfc,'i]i wolko
2y hunne predikatiën en Cerimonien zouden ver*
richten. Dit verzoek werdt by de Overheid van
JSierittêe van xoo veel gewicht geoordeeldi^ijoa

zy daaromcreot den Prins van Oianje» diezig toeai

(e ^/im^^ ophielde , raadpleegden, welke zig

deswegens fchrifcelyk verklaard heeft den 9 Sep-
tember 1566» Het ancwop^ iUat in het handt
fchnfc.idat voor my. legt /.niet ttitgedrokt» maat,
is eémgzifis op te maken uit her befloit van: da^

Regeringe hier op uitkomende, dat de Burgers
meesters en Schepenen voor zig zullen ontbie»^

éan don firodikaac jnot. oootgoa.yaa i^o acoom
naam*

ff) Kotalen r&n den Kmd ordin» def Stede Zierrkzer^ 9t Sept. iftftf.
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naatnfte aanhangers, en hun voorhouden de naar-

ftigheid en aangewende moeite by den Prins, be-
toond in het zenden der Gedeputeerden vaa
Stadswegen Mr. Lieven jfansz Schepen , en Mr.
Comelis Adriaansz Secretaris , en deriialven da( .

de Predikant met de zynen vermaand wierden zig

te fchikken naar de Ordonnantie van den Prins

in alle modestie en civiliteyt en by provifte tot by de

Con. Mt. met advys van de óenerak Staten van
herwaarts over daar inne zalfyn geordonneert enz,

(i). Die volyverige leeraar moest het lot onder-
gaan van zoo veele getrouwe kruisgezanten , toen

nyeen bannisfement ontfingvoor zynen loon (2) ,

waar in zyne vrouw ook deelen moest, want de
Raad befloot haar voor Burgermeesters en Schepe-
nen te ontbieden , en voor ce houden de zwarighe-

den nader overwogen in den Raad , welke haar een
zekeren tyd bepaalde om vzn JZierikzee te vertrek-*

ken buiten de vrybeiddezer Stede , en haaren man ta

hy zig heeft begeven, en of hv in volgende Jaarea
den dienst des Woords elders bekleed heeft. ^' •

Naamen van Leeraaren in Zuid-Beveland , ea
binnen de Sud Goes in dien tyd heb ik nergens
aangetekend gevonden, al mochten *er daar de
Reformatie hebben bevorderd. .

• De Stad en het land van Tholen hadden in *c

begin der Reformatie verfcheide Leeraars , die.

dezelve behartigden , van welken als van veelen

gefproken wordt, doch alleen met naamen van ^

Mr.Johan yèrJJeech, voorheen kerkdienaar (Cw-
tnr/) van Scherpenisfe (2) , welke de eerlle pre-

CO Kocnlen vaa den Raid ordli^« der.Stede Zieritztr^ xt

3) Nocolen van den lUad ordla. der Stedt ZitrikXit , t3 Mtf I|tf7t

ebleken , werwaards

di^
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m

öikBtic tt-Tlhien deedc (i^) ; hebbende gf^
mdak$ dimeuir Predikmiê ett

^ isdaar owrgebnmem 'Zynnaam vindeikner*'
• gens anders gefpeld. - '

'

Z» Eraimus de IV'ever ^ aiias do6tor Spoelt ge-
weest zynde bedémaaren Predikant der Ccdvi^

^ minifcie^ SeSi^ welk dè teePê van QUvyn gepr9^

dih beeft te Se. Maarteméifk, èn ^lèarom^reekr
K (2), gelyk ook te Scherpenirfe , werwaards by
van Steenbergen geleidt werdt óm te fredikem

• door Mr. 3^^^po)r Erasrmsz^ die daarom, bo-
nevens faeto uit den lande i» gebannen (3).—

' Tot handhaving der goede orde werden, van
den beginne der Rctbrniacie af, in de Gemeen-
ten van Zeekind opgericht Jionjijiorien , die men
€p alle plaat^ , cot op de doroen toe , aanftekte»

Zdfs fenynt de konfiftorte te MHd$êurg al eens
verandert te z^m , om dat men leest dat fommi-
gèn van de oude konjtjhrie waren (4), 't zy die
vernieuwinge gefchiedc zy toen de openbaanf
^fieeke was^ begonnen , of even voor de verdrak^
king in den aanvang des Jaars 156J. Die konfi-^

ftorien nu beftonden uit Ouderlingen en Diako*
nen, welke eerlken doorgaans Konjifloriantm 9

en een enkelde reize Ouderlmgm genoemd wor^^
den (5) gelyk de Diakonen fomcyds CoUe&eurs {6)i
maar meerendeels den naam van Aaltnotfenurs
dragen , waar v in zy echter op andere plaatzea

fchynen onderfcheidên te worden {f}. De amp»
ten deser Ouderlingen en Diakonen waren deseJ^

• ve,

(i) Senc. vmo U isf»
12) Sent. Ttn jilva^ bl. 179.

n) Sent. van j4ha, bl. 17S.
•

(4) Sent. van Alva^ bl. 63—69, ZOI— xn-"ï79»
(9) Sent. van Alva^ bi* i8o« ^

' (6) Notulen vaa den Raid ocilllllk dtr SlMéê ZtnikUê^ <ip4M
Ét Odob. 1566. ^

• •
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vet -als hedendaagsch. Daarenboven werdt *er

in die Vergadering noch een ander ampt door een

van derzelver leden waargenomen, hier in be-

ftaande, dat hy als Secretaris of Schryver van
• den kerkenraad het regifter hielde van de genen

die belydenis van de Gereformeerden Godsdienst

gedaan , en het Nachtmaal gehouden hadden (1),

welk boek der ledematen toen gewoonlyk on-

der iemand van den kerkenraad , Ouderling of

Diaken, berustede. Ten dienfte der konfiftorien

waren ook loopers , of, gelyk die een enkele rei-

ze geheten worden, kosters {2) ^ wier ampt voor-
nanientlyk daar in gelegen was, zoo lang depre-
dikaiien niet opentlyk gefchieden mogten, om
op denzelven dag derpredikinge eerst de plaatze der

verzamelinge etnen iegelyken der Gereformeerden
te zeggen 9 en kondt te makerij opdat alles Jlichte^

Jfyk toegingc , en de tyd en plaatze der byecnkom-
Uen voor de vervolgers bedekt bleven (3) , gelyk

Christus ons ook beveelt (zoo fchreef G. van der

Heiden in 't Jaar 1555 (4)) ferpentifche voorzich*

tigheid te gebruiken in ons doen. Naderhand fchy-

nen deze kosters ^ de gemeenten te groot in getal*

geworden zynde om die van huis tot huis te waar-
fchouwen, biljetten te hebben gefchreven, en
die aan de deuren en boomen geplakt te hebben,
als men pred ken zoude (5), of, zoo dat buiten

de lieden zou gefchieden , aan de poorten (ó)

,

tot dat men, toen de vryheid grooter werdt, wel
\\\ ^ •j'^ 'i G " ' • by
(i) Sent. vin Jtva^ bl. 68 , 69. '

t

ft) Sent. van Alva^ bl. 179, 180.

(3) Sent- vin Aiva bl. 177. Het Mlfde vondt plaats in de vroe»

tere Christen kerke, gelyk fommigen willen. Zie Bingbam Orig.
«cleC* vof. III. pag. s8o. rq(^. Ferrarimt de rita Sacrarom Bcclefi e

Veteris Concionuoi, p«g.i5 iqq. ec J. G. Gr^viut pref. Ei pr9-
misHa.

(^) fifinêrs Ooftvr. kerk. gefchied, I. deel , bU Genifcht
|e(chiedenisfen . I. deel, bl. 136,

(5) Sent. van jllva^ bU 295,

{6) SenCé van Alva^ bL 49. * . •

•
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by openbaren omroep op beurzen , markten , en

ftraaten, liet afkondigen waar en wanneer de Ge-
reformeerde Leeraars zouden prediken , gelyk te

^mjlerdam en Gend gedaan is in den Jaare 1566(1).

n Synodale oi Klasftcale Fergaderingen zullen 'er

ten dien tyde in Zeeland noch niet gehouden zyn,

,2,00 wegens het minder getal der kerken, als de

gevaarlykheid des tyds , in welken zoodanige by-

.èenkomften niet wel konden verborgen blyven

voor de verdrukkers, onder welken de Jnquifi-

uur , en Bisfihop van Middelburg de allerfcherp-

, ziende en biuerfte was. Waarfchynlyk heeft mea
:uit Zeeland, gelyk uit andere gewesten , in ftilte

een of meer gevolmachtigden afgezonden naar

de Synoden , die in den Jaare 1566 Antwerpen

eenige reizen gehouden zyn (2)...**

Behalven deze kerkelyke fchikkingen tot voor-

fi^nd der Reformatie , gebruikten de Gerefor-

^leerden, zoo elders als in Zeeland ^ andere ui-

t^rlyke middelen , die geoorloofd en betamelyk

waren , om den ftaat hunner kerke te verze-

keren. Onder welke een der voornaamfte was,

datzy den Koning Philips, Graave van Zeeland

hf, lineekfchrift aanboden drie millioenen guldenr

voor de vryheid der confcientie (3), en ftille oefe-

ning van hunnen Godsdienst , zonder vreeze vaa

Vervolginge. Hun oogmerk was dan niet om hun-

ne rykdommen ydelyk te vertoonen, den Koning

voor hun vermogen bevreest te maken, en voor

die machtige fomme krygsvolk te lichten , of

vreemde Vorften tot hunne hulp en befcherming

te troonea, gelyk het Hof liet verluiden , en de
. i

. Spa^ns(;h-

(1) Brandt HUI. der Reform. I deel , bl. 3x9. Gentfche Gefchied.

X deel, bl. 1». ' ^ ^
'
(2) f» tf^üttr tweede eeuwoetyde der Celooftbel.» bL yt, 53*.

?3) Sententiën van Alva^ bl. 62—óp, en loa—106. Vmderl, IU«

ftorie YI deel, bl. 204. ü/oo/r Med. lUft. Ui boek, bl. u^.
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Spaansch- en Pansgezinde SchryversV ook fom- -

• mige anderen , lichtvaardig genoeg , hebben voor^
gegeven: maar om, volgens den raad des Graa^-
ve van Hoogjiraaten ^ den Koning, die geld be-
noodigd had door deze milde en vrywilllge gif-

te te bewegen tot de geheele affchaffing dep
wreede bleed-plakaaten , en der verfoeilyke
quifitte, ten einde zy ongeftoord by zig zeiven
God zouden mogen dienen naar zyn woord in
Geest en waarheid. Dat Verzoekfchrift gaven
zy over aan de Magidraaten van Middelburg ,

yiisjiyigen en l^ere , en verzochten derzelver byftand
om het aan Hof aan te bieden ter verkrygingé
van de vryheid van confcientie (i). En opdat zy
in gereedheid mogten zyn , zoo hun verzoek werdt
toegedaan , begonden zy een goede fomme van
hunne gemeentens te lichten, gevende elk, tot dé
geringen toe, naar zvn vermogen, en fielden eefé

ontfanger van deze jchattin^e aan (2). Maar de
Hovelingen belachten deze hunne aanbieding, en
het Hof verwierp die met verontwaardiging^
jlha en zyn bloed- raad maakten die naderhand

^ tot een misdaad , en banden om dezelve een groote
^ meenigtevan allerlye ftandsperfoonenuit-Z?É'/a«^/,

gelyk in 't vervolg zal bewezen worden. Dus^
leerde de uitkomst, ook in dit (luk, dat de al-

leen wyze en machtige God zyne kerk in JZee-^

tand niet wilde vestigen door fraay uitgedachte,
en regecrkundige middelen der menschiyke wys-
heid«*. ' '* ^ . «- . ^. * j u * M " V :

.

' Ondertusfchen kreeg de Reformatie in ZeeUxnê
een gewcnschtcn voortgïïng, zoo dat een groo--
te meenigte van allerlyen rang tot de Gerefór-
meerde kerke werdc toegevoegd Het getal der

• -G-^ • . . Hef^
O Sententiën y%n Alma, bl. 6i-*^9> 102—zotf, en iiu
t) Seaceoutn T«a jilva^ bh xfiO»
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HervormdpD kan niet nauwkeurig worden be-
paald, maar is daar uit eeoiger maace op ce ma-
ksn, iiftc dqgr ^ha, eo qrucm. Raad meer dan,
honderd ca ^iiitig;per[boiien uit JZeikmd zym
gebannen 'welke, behalven fommige beeldeftor-

mers, alleen de hoofden waren, als Predikanten,

Oude^ing^, Oiakonen^ cekeoaars eu overleve*
fSfVS van % y^erfsoekfcbri& tot aflcfaaffirtg van ge-
wetensdwang en verwerving der blyde vryheid
in den Godsdienst, en anderen die zig by uiillck

met de zaken der Gereformeerden hadden ge-
knoeid # terwirlibet groocite gedeelte der Her-
vorm^d^r.dk eig eqkel ophi^l<^ met d^ bely-.

4eni«\en , oefening van den g^niverden Gods-
dte^nst, onbekend gebleveii is. Uie aanwas der
Gereiormeerdcn ftak d.n pausgezindeA dapper in

de oogcfu Jdgar i^y hadden in den Jaare 1566 , en
in d^n aahVang van 1567^ vermogen noch
niet om dezelve met geweld te onderdrukken;
waarom zig voornaam lyk bedienden van kwaad-
Iprekcndheid en lasieringea» om hen belpotlyk
en verachteiyJc ce maken.

.

De Leeiaaren t die voor. een gedeelte uit den
burgerftaat waren , werden befchimpt als ontaai-

*

kundige, onwyze en geringe menfchen, fchooa
2y de iuacbt hunner redenen en bewyzen niet

kopden wedeifiaan » fevea geiyk de Joodfche
Raad de Apostelen Pnrm en Jobames hielde
voor ongeleerde en flechce menfchen (i), om
dat zy geen onderwys der Joodfche Hooglee-
i^area hadden gepoceo. De pautigeziQden ver*
adittenr.de Ifcraaren .der Hervormde gemeenten^
om dac zy eenig ambadit hadden geoefend of .

noch oefenden, dezelve noemende den Schoen'^

tmèir p Timmrman , Mouuager , H^êver^n Smit^

m al«

(f) UAoicl* XV« Si.
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dlMdewd zy êooéjgAetriie eo tadln^d^ wtt^
nen waren, die in tegenftelling de kife 6ui-^

ken der monniken deze ambachceö alleen plcegdCTi

om niemand lastig te zyn , mder welken zy bet

Euangeiie Gods prediksen , 'c welk de Apostel
sPbttfor sig tot rèeiu rèkende <f ). Zy zouden op
gelyke wyze de voomMnftt Joodfthe leeraar*

tiebben konoen verachten, die volgens de vader-

lyke inzettuigen verplicht waren om elk een am-
bache celeerói, en daar inede» io cyd van nood ^
de ItoÉé ceiHTinaen (a) , maar inizoBd^bdd detf

groeten kruisgezant Paulus , die met het fentm
maken zjmen nooddruft won (3). Voorts waan-
den de pausgezinden , dat zy de Hervormde lec»

ratfa ntet beter konden tai toon (lellen , dan*

door hon fmadelylce en véraehtelyke bynaamen
te geven, nr^emende den eenen wegens het am-
bacnt van fchoenmaken DoRor Leest^ den ande-
ren vao dat van weven Do&or Spoel, en de ge«
leerde predikafiten, welke toen den naam vtn
Do^or droegen , Bottt^, of Bof-Oor, hier In na-

volgende de fnoode Jooden , die aan de eerfte

Christenen en Apostelen den bynaam van Afeui-
renen (4) gaven, (gelyk zy ons noch hedendaags
J^hzerim neeten) , mitsgaders den verfoeilyken
fpoticr Lucianui (of wie ook anders de fchryver zy
van de fanienfpraak Philopatris getiteld ,) die den
Apostel Paulus met fchandelykc bynaamen be-

fchlmpte (5;- Dat het wufte gemeen (6), dac

€le verbitterde geestelykheid zig' tot deze ver*
foeitykheid overgaf, kan men ui: hunne onwe-
teniheid ca wraakzucht afleiden ^ maar dac ^ha

G 3 en
{O fCor. IV. n. f The«r IT. 9 1 The^rf. !TT. 9. HandsLXX«J%
(O Men zit ff oifius in Cur. VhiloU *a AO. X\ iiL 1. . '

<3) Handel* XVni. j«

U) Handel. XXIV, 5.

(s) l ucianus Tom IIÏ. pig. y97. Edic Kfirz*

(6) Aaiwcrpidi Ctirooyki^, bt 74» 97» toai xa»»
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CU «sm RiMd Üg aan dete laa^eid vtn geest oitf^

crcflt de Zeenwfche I¥edikiiiteil ftholdig mib«
ten (i), zoude onverfchoonbaarder zyn , hadden
zy hier door niet gig zeivcn op bet fishuidelyk-^

Nkt nin wonleii de henrormds ledeii der
Zeeawibhe kerken gefinaadt wegens huimeo ge«

ringen ftaat in het burgerlyke» als waren zy de
geringften onder de ingezetenen geweest. Doch»
was {Ut waarachtige het kende ben zoo Wdinig

yeracteelyk anken ab eertfdi de Christeiieii le
Corinihtu , aan welken Faulur fchreef (2).

^ ziet uweroepinge. Broeders, dat gy niet vee-

lt Ic wyzea ^yc naar den vleeicfae p niet veele

m fnadidgefli niet veeleKdelen^ en z. v/' Maae
de befpocting wiat niet algemeen waar, fthooii

geen der eigentlyk gezegde Zeeuwfche Edelen ^

die toen reeds weinigen in getale waren , zig toe

de Gereformeerde kerke in dien tyd vervoegde^
waar van de reden niet met zekerheid kan gege*
ven worden. Ondcrtusfchen is de redenering

van den Rechtsgeleerden Pranciscus Balduinus

(door hem gefchrevc:i in den Jaare 1565 , toen hy
van de leere van Calvyn weder was ^gevaltoi $

en toe de Roomfcbe kerke was wedergelceerd)
ten uiterften aanmerkelyk : Belangende (dus

fchryfc (3) hy) dat men zegt dat zy j de Gerefor*

meerden , aUe tmfffchen zyn van eenm laagenJlctat:

tnm beeft het tegendeel wel gezien in Duitschlaad »
Vrankryk , Engeland > Schotland , en Denemar-
ken, diiar niet alken het gemeen volk, maar ook

de Prinjen, en Koningen dezen Godsdienst hebben

aangenomen , en bet is ontwyfelbaar » Z0O men zig

m Nedethnd mogt ontdekken zonder gevanrvm bet

M Sefirtntitfi vm J09a, bU t79 ^ i33 > 334*
fi) I bilcf aan de Corinth. t.

(I) ay Mé$ ClMkUPVt Ut, jpif,H I.
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leven óf goedéren te iferlièzen , 'dat wet 'aanflonds
een groot deel der Edellieden, en mannen van aanzien
zig zouden verklaren van hunne zyde te wezen. Ge-
lyk 'er in Zeeland2l vry veelen onder de aanzien-
lyken zyn geweest, die, zonder gevaar of fcha-

de te ontzien, den gezuiverden Godsdienst ia

die provincie of hebben aangenomen en beleden,
of althans begunftigd , zoo onder de Geestelyk-
heid, als onder de Regenten en burgers van den
cerllen rang, wier namen ik hier uit de vonnis-
fen over hen gegaan zal nafchryven , tot hunne
eer, en op dat hunne nakomelingen zig verbly-
den, dat hunne lofwaardige voorvaders waardig
geacht zyn om den naam en waarheid van den
Zaligmaker fmaatheid te lyden , en gebannen te

worden. j»-^ - ' «

Wy hebben te voren aangetekend , dat uit de
Geestelykheid den Gereformeerden Godsdienst
omhelst hebben Heer Jan van Miggrode, Heer
Hendrik van Of , Heer Barnard Donder , Mr.
Jan yèrllecch , Chrijloffel de Monnik , en twee
andere paJJoren , by welken nog konnen ge-
voegd worden Heer Nicolaas Jansje Verbericht

'/ Hertogenbosch , in 't Jaar 1 5Ó2 Capellaan te

Pf^est'CMppele (i), Geestefyken van de Abdye te

"zig begeven hebben tot de SeSe van Calvyn , en heeft

gezegdê Heer Antonie School gehouden van de tee^

re van Calvyn , en ook geholpen aan het weder ver^

zorgen er Schepen van Pieter Haek, trachtende

bet Eiland Walcheren te overrompelen , uit naam
der wederfpannelingen van Zyne Majejleit (2)^

Onder de aanzienlykften in de Regeringe en
G 4 .

den

(i) A«nfte11ins Bisfchop wui Middelburg, bh
(j) ScQi^ncieii vm jiiva , bl. 98 , 99*

Middelburg, die hunnen
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104 Kort Vuhaal der RjEjo&MAm viiif

den bur^er-ftaat komen ons als begunülgers eH
aanhangersder Marvarmde ketke zeec veeieii voor
te MidUktmrgf hoedoolgeii wweiu
I. Pieter Haik, Baljuw dier Stad, welke in het

Jaar den Bisfchop had helpen invoeren

(1) p naaar Jiem niet ichync genoeg te hebb^a
.wiUen gehocn^uoaen # althtns ten Jaare 1564»
hy van zyn Baljuws-ampc oaeflagen ts) » doch
wcrdt zoo veel geacht by Prins If^iilem van

, Oranje, dat hy hem aanftelde tot een der plaats-

bekleders van zynen Zoon» den Oraave va»
Bmrnp EerjimEdehm wmy&ikmd (3)0 Hoe
«eer hy de vrybeid behartigde » bleek uit ejp^

nen mislukten aanflag om, benevens den Heer
van Tholoufe t hetJi'üaiid wzn tVa^berm^ ea
de Stad Middelburg te bemachtigen , waar vao»
behalveo de Ned^landicho Hiftoiwfidhryvers

(4) , de vonnisfen van ^tva meenigvuldigma*
l^n (5; , en de verantwoording van die van de
.Wet van Middelburg zeer omiiandig (6) gewa-
fien. Ingedaagdaynde # en niet verfebyneiide,

18 hy door Borgermeesters en Sohepenen van
Middelburg gcn^oest nu, den 6 Oftober 15Ó7 ,

en ten tuwigen daegevuyt de Gratjjc^yckhcyt van
Jtioilaiu , ^eiaut m f^rksianp , en a&yn alk isym

Stffea gKonfisquart W projyti wm 4k Co.

yi. (7). Maar dit*vonnis belette hem niec

der ^oede zaak getrouw te biyven. 2.

ii) Aanstelling van den 1. Bisfcbop van MidtUUjufg^ bl. 32.

(2) SwfMmgf CfutMi. Tsn Zi^kmê^ bi* 490. Ik vinde la htt
Register crUnineel van Midéf^mfg iS3f-X585« Fol. 255 ^rfo faif

lfk''f vonnis van den 29 Maart 1564 aan^jptekend "Dit is Piettt

^ Haeks laeste Juftitie geweeat van het bedienen van ffn4«r Ofiicie"*

(3) Bylaage B 3. op 'cRequ^st 4er Edelen dea /aars l6st*

(4) ^oo/r NederK HiHor. IV. boek bU t3i. Va^rkadlbht Hl^
Aori^ VI. deel , bl. 223 en volg.

(?) Scntefitien van ^ho ^ bl 62—69, 209.

(6) Aandeliing van den I. Biafchop vAn Middelburg , bl. 197-^204*

C>) Regiater criniiieel dcrStad üfiéfWt^rg begonnen 1935 «Bloo«
pende tot 1189 t FoL s68 daar dit vonnis gefteld wordt op denf
Odobtf is4a« Htiia voofdaM w vUidaAachtar da c«dr«ateSen«
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m ^Adriaan O^Aj/i wovdt fel?fi?hüldrgd zig bevoft"

den te hebben by bet breken in de Abdye 4et Stad^

^ Middelburg 9 en in boedanigheid 'üM^urgermeef^
ter^ (i) de Stads belkbardiets gezonden te hebben

v^ ^ tot befcherming en verdediging van de predika^
' tien der SeSarufen (2)* ' •/ i , - i .

»

3. Jan van Gini/^f» van aanzienlyken (3), en
Burgenneescerlykén geachte (4) » wiens naam-
genoocen vfen waarfcnyölyk nazaten , groot ge*-

V weest 2yn in de Regeringe, en noch zyn, wel-
lle manier van toeJJemming en genoegen lachte

over de beetdebreking , cn die geweest is by eem
begruafms gefcbiedt op de manier der CahiniX"

' ten (s).

4. Leyn Jolyt y naderhand Burgermeester (6), tot

- wiens last wordt gezegd , dat hy de beeUebre--

kers daar en boven betaald en beloond heeft , en

geweest is ^een der voomaamjle hoofden van de

SeSarisfen, zeer oproerig en verleidende , en die

: o/x zoodanig heeft leeftocht befchikt en verzorgd

aan Pieter Haek , toen hy zig kwam vertoonen

met Schepen en krygsvolk met oogmerk om de ge-
zegde Stad in te nemen , hebbende ook de wacht
gehouden met de Sectarisfen tegen de wacht van

' wegen de Magijlraat geordonneert , en hebbende

met een pifiool in de hand eenigen van die wacht
willen noodzaken om te roepen LANG LEIDEN
'DE GEUZEN y zelfs den Batjuw van de ge^

noemde Stadij). G 5 ge-

tent. van y4tva bl 280, 28 r. Voorts kan men vandeaen P. Haei na«
der befcheid krygen uic hec heidhafcig Zeeland van den Heer dê
la bl. 177--179» /

{\) SmalUgange Chron. van Zeeland ^ hl, 431. Regifter ten Raade
Ttn Middelburg ^ den 7 September 1566.

(2) Sententiën van^/va, bl. arö.

^3) Bylaage A. 5 t 6. op 't Request der Edelen des JtarS l6$u
14) Smalligange Chron. van Zeêtand^ bl« 432.
M) Sententiën van jilva , bi. 63 , 64.
r6) Smallegangt Chron. van 2>eland ^ bl« 43i«

(7) Sencenuea van Al/va^ bL 211.
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> Jaceb Jans (wiens toenaam gemeldt wordt in
\ bet hoofd van 't vonnis , daar vol uit ftaat Ja-
^ cob Jansz van der Meersch , Schoonzoon van
, Pieter Haek) wordt geboekt voor een Calvi-

mist , en helper van zynen Schoonvader (i). Zyn
geflachit is , naar het getuigenis van Smallegan-'

r >ge (2) , van elders in Zeeland gekomen, ea
- neeft daar in zonderling aanzien gezeten.

6. Simon Jansz van Roome , naderhand verfchei-
• . de malen Burgermeester in de Jaaren 1575

—

1588 (3), die Schepen en Raad der Stede Mid-
delburg was, en uitgekreten wordt voor een
Calvinist {^). , —.^...^ ,

7. f^ncent Laurisz , van wien het zelfde ftaat

. . aangetekend , met byvoeginge, dat hy bet hoofd
was der wacht ten tyde van de ondememinge van
Pieter Haek (^).

8. Andrief Jacob Oertsz, zynde geweest Schepen
der Stad ten tyde der beroerte, die genoemd
wordt van de SeSe der Calvinisten en Conftjio'

riant (Ouderling) van de oude Confijlorie (6).

9. Jehcm de Niofa (misfchien Heniofa , welk ge-
flacht in volgende tyden tot de hoogfte eeramp-
ten in ons Gemeenebest is opgeklommen (7;

)

Schepen van den Jaare 15669 die befydenir

van ck Seóie der Calvinisten heeft gedaan, en
TLig met hunne zaken bemoeid (8).

10. ifugo Jansz, voorheen Schepen, en ontfanger
van de Stad in Jaar 1566 , die geduurig de
predikatiën bygewoond , en de Predikanten Pe-

tria

(i) Sententiën ran Atva^ 63, 64.
(3) Chron. van Zeeland ^ bl. 489.

^3) Smaliegangê L c. bl. 43 a*

14) Senc van ullva^ bl. 64, 65*

(5) Sent. van Alwt^ bl. 64, és*
(6) Sent. van jllva^ bï, 64,
(71 S, vau Ltwwtn Batav. lUoilr., bl* I473*

(8) Sent, van ALva, bL 65* ^
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• > Gelyk hec uit deze voorbeelden blykt dat 'er

. onder de Regeerders van Middelburg eenigcn

geweest zyn , é/^t Hervorside iMTke» doch
eeitt heMÏ^» laoegedmv 9» U dat
roede iieMM^yJgf^teë^ i»€iiMafroaiduig vmdie
van de Wet dezer Steoe , als zy zeggen , dat

2^ ^r/i nmr dm %2 AugusH [1566] zyn gewaar
geworden, da$ êmige van de Colkgk ofi$ ad^dê

' lilmUmkn ^nm^ ÊlÊ SeOmrisfin fire^unmrdm ^

oftQ de Quffeninge van dien gehrnih hebben ^ en^

de den mantel van accorde
, ofte verbonde den 23

Augjtêiii metten Edelen gemaekt. (a). Bchalvea
de gemelde Regenten zynnoch van deaaseien-

' lykften dtr Stad Middeibmrg verfcheide om hua
aankleven van dca gezuiverden Godsdienst ge-
ba nnrn , als - '

r

II» i^wêer Btrnriei, dien meu verweten wofcU. ais

zyne Uefide'cot de leefe der waarheid» en als

te hebben tegenwoordig geweest by de aan«
bieding van *t vcrzoekfcnrift der drie millioe-»

nen (3). Gelyk zeer veele naamen in de von-
niafen verkeerdelyk gefpeld worden , zal het
met desen iliis om: zyn^ en bedoeld worden
JPkter Boreet, uit een aanzienlyk geflachc van
Reimerswale (4) , welke in de vervolginge ge-

vlucht is naar Engeland , fiervende te Norwicb
den 19 January 1568 (5) Zynondfte zoon^o-
eob Bomfp Imt van ff^mlmvm m Dminbeke

,

die zyncn Vader verzeldc in het vlnchtenna^r
Engelandis meermalen Burgermeefler wanMid-^

A

Sent* van Jtva . bl. 66,
Aanfttlling van den I. Bisfchop T«a MMt^rg^ tl* I9J • SM#
S#ncentieQ van Ainu^ t>l. 67.
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dilburg geweeit^ beroemd door veeie wdere
loifterryke en gewichtige bedieningen , ook

•: ?'door zyn afoèzandfchap aan jfacobur /, Koning
van Grooc-Brittanje, door wien hy Ridder ge-

fiagen werdt (i). Zvn Jonger zoon Jan Bo^
mi was Predikuc te 'Middelburg {i). Dersel*
ver nakomeliiigen hebben in en wegens om
Gemeenebes: de hoogfte ecrtrappen beklom-
men , en zyn coc Jheden toe in HoUand seer

' aanzienlylc

xi« Jm^mam lAr Perre, Kóopmm, wi?lk onder
geeine andere befchnldigingen lege als die den

' Godsdienst betreffen (3). Zyn nageflacht Is al

voor lang van groot aanzien geweest, en heer-
• lyk vermaagfchapc (4)» hebbende tot op de-
Mo dag veele Regeerders te Mkkklburg uit-

geleverd. ^

13. Salvador de la Pakna , die beklaagd wordc
over den Gereformeerden Godsdienst , over bjr*

ünnd-aan Pieter Naek , wegens het aanbieden
van het meergemelde verxoekfchrift » en over
zyne tegenwoordigheid in de vergaderinge der
genen die mee vliegende vaandelen en fiaande

trom op de merlu kwamen (s). Hy wasge*
feroren nit een lioogadelyk geilachtein Spanje 9

dat 2ig een eeuw te voren in Zeekmd had ne*
éer^zct (6). Zyn broeder Marcus trof het

zelfde lot van balHngfchap , alhoewel ik zyn
naam onder de bannelingen in de vonnisfe^ niec

geroeldt vinde* Hoe groot hun vermogen

»

, hoe lofwaardigst hunne liefde tot de Kerk en

het
' |tl Smattegamgf , bl. 433 400. 'eo df ta Rue L e» bl. t» 4«

[s] NaAmiysi der PffdllmMa tifi Mié0§lèmrg^ Jimiimt SutUck
Vlaanderen, bi 118.

I^jj

S«nc«ntit:n van Aiva^ bi» 67*

'4^ SmiMegangê Chroo. Ttfi ZfwUmé^ bl. 48t«
's Sententiën Tan Moa^ bl* 100.

^] SmaUigjBmip QhMon» tr«D JSÊtéétpé^ U» 4fl^ toé, fiogr*

^
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.iiet Vaderland was, zal ik tot hunne onfterflykc
eer hier nafchryven uit Hooft (i), verhaalen-

, de dat Hopman de Ryk zig met twee veroverde
fchepen nae Engeland had vervoegt [in 't Jaar
1572] om ze te gelde te maaken, 't welk met ge-

vaer gemengt , en op geen bot te beflellen was.
Dog Marcus en Salvador de la Paima , verne-

derlandfche Spanjaerden, zig toen aldaer onthou-

dende , booden hem de bant , met verfirekken van
: rbun geloof voor zes duizent gulden (een weldige
Jomme in dien tyt , zoo als die zelve fchryvcr
zig elders uitdrukt) die daetfyk aen wapenen ^

en voorraedt van oorloge bejïeet wierden. Tot
welken hoogen ftaat deze beide broeders , en
hanne jnakomelingen zyn geftegcn , kan elk
by Smallegange ter aangetoge plaaczen nale-

zen. * i ;
-

: • • • . . * * •

Te f^lisfingen ontmoeten wy onder deaanzien-
lykfte begunltigers of belydcrs van den Hervorm-
den Godsdienst , . .

1. Jehan Kpensz f Baljuw , ten tyde van den bed-
deftorm , van Armuyden , en naderhand van

' Vlisfingen. daar hy den SeSarisfen alle hulp ,

en byjland bewezen , en gelegenheid gegeven heefi
aan eenige brekers^ en Priejlermoorders (hocda-
nigen echter in Zeeland niet bekend ftaan , zelfs

niet toen de Wilde- en Bosch Geuzen de Gee-
ftelykheid in (Vlaanderen mishandelden) om uit

de £evangenisfe te ontfnappen (2).

2. IVillem Jansfen Cooman , die niets als zyn
Godsdienst met den aankleve van dien op zy-
De rekening heeft (3), Hy was een Koopman^
maar waarfchynlyk van Burgermeefterlykea
geflachte, zynde Jan ff^illemsz Cooman ^ wiens

zoon
(r) KederL Hiftorien VI bo«k, bL f34* • .

ff) Sententien van jliva , bl. i95i X96«

(j) Scoccndon Tan^/va, bl. zo2j loa, . .... *
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! zoon hy kan geweest zyn , in ^ 153 ï en

«N^moogelyk mtkreoder^vin de 1577, 1 578^
..^rgermeeftm'imnVI^/^^n^^ (i).

De meeften der overige Gereformeerde Vlis-

üagersy als zonder gefladnnaam enkel naar
ininner vaderen 4oopiMam ^CDoenid, ejra

betond t 'c wcilt ocntreik im^igoplö^e getal der
r andere Zeuwen , die door en zynen Raad,
of door de Magiilraten op zyn uitdnkkksf/^k bevH

' 2yn gevoimisCf ook plaats beeft. •
-

Onder dc aansiraiyto Gcrcfomeerden van
Vinè^ die detr Alwi^em Moed^faait mi den
G0dsdiensi: zyn gebannen, worden gemeldt ^

X* Jan van Reigersberg^ als een der voornaam/ie
iumbamgers^ ^ b^giti^iffrs ^méf G^reformeir-'
de Preaikantm f dien echter geen misdaaden
ten laste gelegd worden (2). De leeftyd van
den naariligen Chronykfchryver Jan van Rep-
gersberg^ die zyn werk in den Jaare 1550 liet

drukken ,
' zoude wel konnen-coelacen ctat hf

' hiertodoeld worde , ismr daarTan heb ik gee-
tie zekerheid , of aanleiding daar toe uit zyn
Chronyk. Veel eer fchyntmen ec mogen vast-

zeilen , dat hier gezion^wordt op Mr. Jan van
RitgePêberg, iKcf 06net«M<]eii Heer PutêTHMm
Reiger$b$rg door Frlna H^iUem J; op den 15

. January 1575, is aangeileld tot een der vier
en twintig Raaden van de Stad Vhre (3) , wier
nakomelingen in de Staten van ZeeUmi » en 'm
de Steden van 1V4Mmm leden dk» tyd , tot
op heden toe, hoogaanzienlyk zyn geweest.

%. ^drtaan Knaepe^ dien om dezelve voorwend-
zeis em geljk tot trof als den. even gemel**

den
ft) SmaiUgmgt Chronyk van Zêêtamd^ lUlfiy^fM
ftf Sententiën van jilva^ bi. 104, to;.
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/^u%a (I)» maar die door den zdven Prins Us-
^ g^y^ tot Raad der Stad Fere ia aaogefteU»

3* Gaspar van P^osbergenf^i^xottn uit een door-

:rtuchtig gedacht in Zeeland , muntte uit in Gods-
dienlifig)Wii^>>w aa£ ^fuur-ran^ara cjeorilaaiid

i>ewy» , 1I9UI al»Jbffrfr/igon^ JM^ijBrfi
hem groote verheffinge beloolUe , 200 ky den
dienst van den koning wilde aanvaanten, anu
xwoorde Hy den zeluen^ dat hy ^o«r $9d aam

r:!4m Prmsm de Stqeamt éwr U gnmsfi^iÉmden
gi7mlimidm^GBd$di$mtÊ vifémifbêmmi (3)» KvM*
wel vinde ik zyn naam nietonder de genen , die
te voren de bittere gevolgen van-^/vaV wraak-
tuchtigen en wreeden aard ha^cn ihmmi 6n«

..iden^en* Hyistcttdegioocfiecmmpcm v€r-
heven. Hy werdt Baljuw oe'^^» Badftrfiand

Gecommitteerde Raad van Zeelamlf en afge-

vaardigdt tot de vergadering der Algemeene Su-
^ ten. Ook was hy tegenwoordig ky hét AnUël^
. swn de üim co tf$n€k$ in. den» Jiin' isj^ (4),
> Te ZHerUboee moeten al vry veelen onder de

Regenten geweest zyn , die zig by de Gerefor-
meerden voegden , aansezien wy te vorea aaaie»
kendea (5) f <lat JUm fthmfon ee& oirawe
mtenlr van Scbepeaeo , afaeain dé voorg^^e/
die ben toegezonden was , eenigen gefield wa-
ren, die ten tyde van de voorledene beroertea.
geweest war^ ia. de g(ur$fmlm^' fmUkeÊHfn.'
Iii*hetb|»oiider

1» Was.é£aito genen ^ die uit ZiePÜzie zfn gciè^

baa«

i) Senteptiea bL ro4» loj.

3) Hooft Nederl Hiftor. XI. boek» bl. 4S>«
[4) d» ta Ru9 aiÉÉliada bL i6&-»ia9.
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-.bannen om de bekentenif van de CcUviniitifcbe

, : teere , Roehuf ^^driaansz Houfflr of ffoffer ( i ),

L .vM«eaen naam fin.gel^phi»;daLDaderha^
beroemd is geweest door gêleerdlupd m ver-

heven ftaat , hebbende «locrmalcn het Borger-.
* meestcrfchap te JSieriktt c, cn het Rcatmces-

. terfchap van Zeeland beooüea Schelde bekteedc^

r iSfi7im mtryoJgeos^ (ft)* i • v • ;

2. ZüO zeker blykc my niet , dat Couivenburcb

, PietersZf Ckrk der uueezen, door W/ra in 't Jaar

gebannen , om dat hy geweest was io^^
van d0 CaMmistykbe^ StOarufitè$pkmirmêiu2it^
iik;&eei m^^MfuMir gtpmdUmi^s m dièbiff^

. <;(fnf/ gedaan heeft van de Caivmisterye (3),ge-
. . weest zoude zyn van het Edele Zicnkzeefche

gefl^bce i^wnbÊotg^esuMmké fitn naderfaud

. oöor hooge eertmpcen^iidcoiyk (4).

.
• De Nederlanden, om den Godsdienst moeten-
de vluchten voor de wreede dwinglandye , bega-

"yen zig i,tn grootiten deele naar Duitschland,
Oost-Friesland^ en in 't by^sooder naar Embdm »

W'wl en Frofêtfort. Maar de Gereftirmeerde
Zeeuwen vcrcrokken meest met Schepen over
zee, 't zy met hunne eigene, of gehuurde Sche-
peOi 'c weÜ^^QCH genoeg i& toe bcwys » dac de
paiutgpztnden heo tegen de .wairbeid mdcrycen t

als waren zy de geringfte en onvermogenfté hi-^

gezetencn ia den bargcrihat geweest. Hun voor-
naamftewyk plaats was£»gf/aiiii^,gelyk Wy reeds
hebben aangetekend • in welk ryk «y- verfcheide

kerken en gemeratoa hklpcn.nitnuürair als te

ft) SemcmieD van vfhs\'bUt779 i?^-

(2} Sm.ilti'gangf Chron. can ZetlOÊtd^ hU SOt^ Ififf^ |06« BoJC^UffÊ

•p Rttgersberg II deel , bl. 574- , ,

aüeatctitica van Aha^ bi. 177.
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iiOHdm (i), Colcbejler (2), Smdwkb {^y, en
vöoraatnentlyk te Narwicb (4) (alwaar ook een
Franfche of Walfche kerk was (5) ) daar zy eea
drukkerye hadden (6>,en, behalven Nederlandfche
en Walfche, ook een Latynfche fchool voor de
leccerlievende jeugd » waar vin Petrus Carpmt^
rku fiM Omwerpen Reftor is geweest » en in'
welke de beroemde Janus Gruterus de Lacyn-
fche taal leerde (7). Ook had men ia die Stad
deftige Leeraars der kerke, onder welken, bc^
haivea H^ilkm Jamjs d'ffoarne en Jan van Mig^
grode, hier voren vermelde f8) was Michiel Pan-
neel , die van daar te Middelburg kwam (9) ; ook
waren 'er welgeoefende Ouderlingen , van wel-
ken Francois Micbieif Jan van Ray, ComeUs IVU^
Ums en Manbaus Lambreps tot Preditauiten te.
Boucbauié, Axeltsx Jtsfenede tyn beroepen (tg).

Dus had de Gemeente aldaar vreede , en wan-
delde in de vercroosciDge des Heiligen Geescs na
haaren vlucht.

'

(x) Le Long kortverhaal, bL Uf.
(a) yroïikhêff Vlisfingfchc Krrkhcmel, bL tt, SIt
fSj Lyit van de Clasü» van iVaUberem,
U\ Lê Lang kort verhaal

, bi, x a6.
<j) Synode (SAwmrt le f d'AooK 1579 M.
(6) L* Long kort verhaal, bL i2tf.

(7) l'o^ng fiiblioth. 3«l«lem, Tooi, i pM« %A ^ tab t
962, 963.

w w
(8) Bladi» 10, 84, 90. en 90—93.
(9} Lysc dtr Predikanten Tan Middflbmrg^ blads.s.
(10) ciaifls te yfjTf/, S4, z^. S* Am^i Statte^ TItw

itrea, bJL xai, zs6«

H IV, HOOFX>-
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IV. HOOFDSTUK.
De befchuldigingen , ingebracht tegen de Ge-

rrformeerden in 2Leeland , ^onderzocht.

, Verzeker toeftand in Zeeland en Enge?
land^ tot en in ba Jaar 1572*

\A Hen die ooit ondernomen hebben den be*
dorven llaac der uitcrlyke kerke onder de

laraeiiten en Christenen te hervormen , en toe

de zoiyere waarheid en onbevlektea Godsdienst
te brengen, al verrichtten 2f dat op een uitge-

drukt bevel van den Heere God , en door onge-
ineene bewerking van zynen Heiligen Geest ^
hebben tot loon van hunnen loAyken arbeid ,

van de Gpdloozen niets anders verkregen « als

verfmadinc, vervolging en openbaare lasteringen,
onder welxe de eerfte en gereedfte was dat zy

oproer verwekten, het ryk of den ftaat poogden
om te keeren , en het volk te ontflaan van de ge*
'lioorzaamheid der Vorften en Overheden , en toe

alle ongebondenheden, gruwelen, en wreedhe-
den aan te hitzen.

De heilooze Koning jicbab lasterde den kerk-

hervormer EUaf als een beroerder IrraeU (i). Oe
onwettige Priefter Amazia te Beebet klaagde den
kerkhervormenden Profeet j4mof aan voor een
oproermaker, die een verbintenis tegen den Koning
zoude hebben gemaakt (2). De Godlooze Jood'
fche Raad befchuldigde niet alleen den Apostel
Pautus , door den mond van hunnen Advocaat
'TertuUus , dat hy oproer verwekte onder alle de

Jooden in degebeete wmkiii)^ tam onbefchaam-
de^

(t) iKonUff. xvm.-tr*
f2j Annos Vil : Idw

(Ü nandfiUni» ZZXV» $•
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delyk en met eigen monde dén Zaligmaker dat
i»t voik beroerde door zyne leere AlleQ

syoen EoniMlie-gezaiiteii bqegénde gera bemr
lot. Men fcareettwdeXXatrnim/i^ èeróeren on^

TM Stad (2) , of, 't geen nog hooger liep, Dojsn
dk de wereld in roere hebben gelUid ^ 2^ ook bkr
gtkomen (3.)- , y . -

•

Onder de uittrlyke (Christenen haddea geen
voordeeliger lot allen dieaan de kerkhervorming
de handen floegen, zoo in vorige tyden, als in

de zestiende eeuwe, byzonderlyk in Nedertand
en Zeeêand^ wetende de Baaageidndni» «zoo we^
reldlyken als geeftelyken , nieta beter te verzin*
nen tot ftuidng van de ,

by hen zoo zeergevrees-
de en gehaate , Reformatie, dan de Hervormers
faaatlyk te maken door voorcegevendat zy oproer^
maken wwen, en hnnne leett tocmviicerye flrek^

te , 't welke dië vyanden des te ft9Üter durfden
voorwenden, om dat de Hervormers niet kon-
den coonen zulk een uicdrukkelyk bevel tot dit

Werk» als eertyds de Profeeten, Apostelen en
vooral de Heüsmd hadden bewezen omftngen te

hebben door de verbazende en Goddelyke won-
deren, die het zegel van hunnen lastbrief uit-

maakten, 't Is dan zoo zeern iet te verwonderen»
dat de Roomschgezimie Schryvers hnnne ver-
haaien over de R^Drsiarie doorsaayen met on*
telbaare befchuldiginj^eii van de oproerigheid der
(deformeerden , geiyk elk lezen kan by de
twee naamgenooten JPrancircur en Fkttmt Hara^
Mf of wmlkr Iimr\ Meokmt Burgundku^ den
Kardinaal Bentivoglio , Famianus Sirada , Heri-
berttu Rofwcyduf , IV'. ifan Opmeet y ^driaammn
Meerebcek, P. jLmdovictfS RoÉym, F. de ^ongf en

H 2 meer
(1) Lakas XXIIl : 5.

"

(2) Handel. XVI t so.

(3; Uaiidel. XVII 1 6.
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neer auderea. liiKhudodcx vtecmé htt
voor» dat de Hertog van Ahm ea ayn Raad ,

mitsgaders de Stadhouders en Overheden , die

of van zyne hand vlogen, of door vreeze ge-
prangd hem wel moefieo nazingen , de Gerefor*
tneeraen met den laster van oproerigheid hebben
beklad in hunne vonnisfen : maar dat de Land*
voogdes Hertogin van Parma de leere en predi-

katten der Hervormden in Zeeland tegen alle

waarheid uitmaakte , dat n^it en tmdtirm^
€hn iQt opiwr» ajbrengendi nnm aUe Owrigbei$ p

ende in U leste , rooff pillaige , en andere mconve-
nienten , en dat zy beveelt de Predikanten , n^e-

Zinde de oorzaekers , en autbeurf deezer beroerte p

ati üproerige menfcbe», exempéaerlyk te Jlraffm
(i) , zoude meerdere verwonderinge konnen
waardig fchynen , wiste men niet , dat zy liet

fchryven volgens den raad van f^igUus , Barlai'
mont , en foortgelyken. Vermus algemeene be-»

Icfaoldigingen uaoiteloos zyn ^ moeteii de aan-
klagten van oproer in *t byzonder gemeldt, en
bewezen worden, zullen de Gereformeerden in

Zeeland voor muitzieken gehouden worden* De
betididgingen tegen ben zyn» of over oproeri-
ge woorden, of over oproerige daden. Geene
der Predikanten worden gezegd , veel min be *

wezen , in hunne predikatiën de toehoorders met
woorden tot oproerigheid te hebben aangeiloolct

In Zeehnd. Vbm voor oproerige woorden der
leden van de hervormde gemeente in dit gewest
worden geboektfmaadelyke ivoorden fwaar die in

beitonden wordt verzwegen) te fpreken tegen Zf-

kêTin Geejielyken (2), aan impnd te zegden , dae
men verzekera u;as, da$ bmnen een maand de niem^

wc
(t) Boxhom op SHerrOtrg I deel| bL 33t»
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Gmtsékmt zig mede m Spanje tamk veemenig"
vuldigen , zig metfpreuken te ifermaaken over den •

ondergangvan den ouden Cathotyken Godsdienst (i)f

U wedden daê voor §en bepaald uur de beekkn zou*

ém gebroken zyn (z) , mei tmt fcdmmenp. te gekken

m tefpot$m {j)y en tmt roepen van tang levenyde

Geuzen (4). Doch die alle deze uitdrukkingen
voor oproerigheden wil houden, moet eerst de"

jselve herten » ooren» en oogen hebben, als^/-
va^ en zyn Raad, benevens de verbitterde Gee*
fielyfcfïeid , mits alle anderen , zoo zy die woor-
den niet goedkeuren , dezelve ten hoogften voor
kleinigheden en losiigheden zuilen rekenen. Het
zal 'er dan op aankomen , of de Gereformeerdea
zig aan wezentlyke en daadelyke oproerigheden
hebben fbhuküg gemaakt in Zeehnd , geiyk de
vyanden der waarheid hun opdichten, Dc be-

fchuldigingeo bevinde ik van vyfderlye ioorc ce

2ryn^\ - -

U Hec behartigen der Refimnatie 9 en voorfiaan

, van hunnen Godsdienst door het aanbieden van
,drie millioenen guldens by een fmeekfchrift om
de vryheid van oonfcienttey welke daad Aha
voor een ftuk van (^KQand wilde doen door-
gaan , en wegens dezelve de ondertekenaaren.
ais w cderfpannélingen , uit den lande bande
(5), daar alle rechtfchapen Nederlanders het
itiUlen. houden voor een lofwaardige verri(^h<>

' ting, gegronde op het natnoriyk» en overeen^
. komflig met het burgerlyk recht, *t welk den

geringften onderdaan toelaat om zig met fmeek*
fchrifteu tot zynen Vorst te keeren^ behalven

H 3 noch

(i) Sententien van Al^. U» t3l*
ii) De/elve

, bl. iPo

13) Dciclve, bl.

(4) Deseive, bl* Ml»
(1) otMivt

j

^^eir$^t^f io$i Hh

^
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óver dezidmdermeiifdien te heerfchen , en de
vryheid van geweten, door geen oppermachten
aan iemand kan , ofmag geweigerd worden. Ik
hebtevoreQ(i)in hetkorte ietsaaogemerkcovw
«ditreqiiest» doch het ftokverdiënt nsufer a^er^
wogen te worden om een ieder te üvertuigen,dat

daar in niet de minfte muitzucht doorftraaldde.

De aanleiding tot het overgeven van bet
fmeekfchiift' (^) gepaofd met de aanbieding»
van» dertig tonnen gouds voor de vryfieid van
den Godsdienst wordt zeer verfcheidenlyk ge-
meldt door de Roomschgezinden en Gerefor*
meerden. De Jefuit Strada gewoon den Ge-
reformeerden aUerlye fn^ode behandelingen tut

leugcnachnge berichten, en door lafterzuchti-

pe gisiiiigen aan te tygen , geeft voor (3), dat

de vergadering van geld en de aanbieding der
gemelde fomme zoude zyn befloten in de kxmfi^
jlwHt te'jtm^Hfifn , by gelegenheid dat zejcer

Jood Johatmes Michajiuf (die wel eer te Ant-
werpen gewoond had , en nu in groot aanzien
was by den Turkfchen keizer) uit ConJiamimH
pokn aan die van Jtmwerpm had gefchreven p

dat de koning van Spanjen eertang zoo veel werk
zoude hebben met de Oitomannifche wapenen , dat
hy zsifs niet zoude konnen denken om de Neder'*

kmders, alzoo die tyding een welgegronde gele*

gefdbeid gaf om bmne getinte te bevestigen. me«
mand, behalven een bittere Jefuit, zal hier

aan het minfte geloof konnen flaan, overmits
deze leugentaal , enkel gefoieedt om de Gere-
formeerden haatlyk te maken , zig zelve tegen*
fpreekt i want zy ZQuden door die drie mil-

lioenea
(t) Bladz. 98, 99' \
(sj Die request ftatc byBorNederUOortOIboekAbLXSl—XM*L66j87l
(3$ X>6 Bett^ Belgko tib»

,
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lioenen koidng Pbitéps ouöcr&tnnd Jbebbcn •)ir

iiau

merk hun door Strada valfchelyk opgedichc

,

zig hadden moeten toejeggen om den koning
van middeiea. toe iw:ederitaAd te ontblootten

«

cn dcnselvcn duittf noodzakieiii , dat hy aan hnn
^verzochte vryhdd toeftond. Vry gematigder
fchryven hier van de Nederlandfche Roomsch-
gezinden. Fhrens van der Haer (i) wil, dat d$
.imtfi/hrim bericht gekregen hadden uit Spanjen
wegenshet beikilt vafn Philipfom metflrengheid te

wrekende belediging aan den (^Roomschgezinden)
Godsdicnst , en aan zyn gezag gefchiedt , en dat de*
zelve daarom op verfchetde middelen bedacht
waren om dien flag te weeren » onder welken
ny het ecrfte zegt geweest te zyn , dat zy by
Jmeekfchriften den koning drie millioenen aanbo*
den—zoo de koning wilde dulden ,dai zy apentlyk
hunnen Godsdienst oefinden p zonder eemge beh'
di^inge der Katbofyken. JNieotaus Burgundms (2)
fcnryft, dat dit aanbod door de Predikanten
en den Kerkenraad van Antwnrpen zou gedaan
zyn by gelegenheid, dat zy aan den Graafwn
Hoogftraaten fchriftelyfc vertoonden hunne on-
ichnld in de beroovinge der Lieve Vrouwe
kerke, ondernomen door zekeren Jonker Bar^
laimont , met zyne aanhangers, op den zeven-
tienden O&ober 1566» Maar dit onderdek dui«
delyk, dat reeds voor cfien tyé daar toe eene
andere aanleiding moet geweest zyn, welke by
die gelegenheid ter uitvoer is gebracht. Ik
vinde echter by den grooten Drosfaard Hooft

* (3) het i^lfde geval voor eene aanleiding daar
H 4 toe

(1) De initüs tarank. Belgic.Xib. 11. ptg. 99$, so?»
(2) Hianr. Beioic. lib. XIL pag. 265, 26<J. ^

(3 ; Nederi» liiiior« UI. Mk^ Mi m» sza»
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toe aangetekend. Veel waarfchynlyker komt
my voor bec verhaal» dai dam êer tyd (in 't Jaar
15^6) voorgefloigm was van dm Graew vam
Egmond en andereHeerm des Lants » datfo mm
dnt> koning van Spanjen van 's Lants wegen een

gvfchtfèk deede van eeneJomme penningen , dat by
ü€ tngaetenen wm dim JjoMé» em tiberuit dit
religie voor eenm iy$ vam Joêrm zsmde geevm ;

V welk al bedrog was , en hg, gelyk men zeit ,

op eene anden moere , gelyk ook daer nae gebke^

ken is (i). Daar my Eet eerile waarlcbynlyk
voorkomt » 200 denke ik dat de laatsgemelde
en daar bygevoegde gisfmg , aangaande het be-
^drog van den Graaf van Egmond , geheel on-

^
gegrond is, daar het onlochenbaar is dat hy in

alle zyoe handetingen , zelfs volgens 'c gevoe-

, len der Roomschgezinden (2) t vooral in het
fluiten van het verdrag met de verbonde Ede*
len aangegaan uit naam der Landvoogdesfe , en
dus tot in de maanden Augustus en September
1566^we f cluidelyk genoeg beeft laten blyken
ciat hy voor de vryheid van de Godsdienst-
oefeninge , en den Gereformeerden genegen
was. In de maand Oktober helde hy noch
naar den zacb^en kant (3)» maar naderhand ee-
ni^en tyd omydig m twyfitacbtiggewordmt^
de fcbikte by zig naar dm tydj m veranderdê
zyue ruaajlagjn (4 , totdat hy eindelyk befloot

zig tegen de Gereformeerden , en hunne Gods-
dieusioefeningen aan te kanten 1 hierin gevolgd
door zynen Geheimfchryver Heer ^an van
Kafembroot. Toen hy den Hervormden gun-
fcig v^as , oi op den tweefprong ilond p kan hy

dieu

(i) Hiftorit dér HMitéhiren JU dttl» Ibl. xor»

(3) G iirf h.- ««frhied To;n. I. pag» fi»W Swrgun^ HiSU Mg»g«s* S4i* t •
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dlcfi raad om met geld de vrybeid van Gods*'
"fKeiMt te 'k(6^i|lèfi van Koning Pbifipf uit een
oprecht gtmoed gegeven hebben , hoewel hy
in vervolg van tyd , uit vreeze , die vryheid
zelf vernietigd heeft tegen zyn woord* De
Her^éfiMdmfaa zynen raad gedenkende» toen
het'glMchttiMm^'sib^alngs , of Aiva's komfte
'tïiöt krygsvolk de gemoederen ontftelde , kon-
nen zy hier door aanleidinge hebben genomen»
om door dat geüchenk des konings gramfchap
tiK^MUen ilUlem
^' Wat hier van zy , het fmeekfchrift , deze aan-
biedinge behelzende aan den koning , werdc
gefchreven^ en eerst ondertekend door de
nieeften vrywillig» door anderen pp aanzoek
htmner bekenden » die dikwila veel moeite had*
den om hen daar toe te bewegen (i), en al-

len vlyt aanwendden om de aanzienlykfte Ede-
len daar toe over te haaien (2). £n vemiita
Aniwerpen, dit pas» de nnchtigfle en.venno*
gendfle Stad was» daar dit fineelcfdirift ook
eerst was opgefteld (3), kwamen de Hervorm-
den uit andere plaarzen en landfchappen der-
waards om by de kerkenraaden aldaar de voor«
ftellingea te booren aangaande de aanbieding
van de drie millioenen fchats aan zyne Majefteit

te doen (4). Ook fchreef elk der onderteke-
naaren benevens zynen naam de fomme» voor
hoe veel geld hy zig veirbondt (5)» waar op
wek ajjchriften van dit fmeekfchrift in Neder-'

tand werden uitgegeven, met tyvoeging van de

namen der Edekn » en kooplieden » die zig voor

H 5 2#«
•»

(c) Sententien van jitva^ bl. 89» 94, soo» IS9«
(a) Sent. vtn Alva , bU XS9*

O) Bmméi Hiftoite étt RelbrMtit I» dttl» bL
(4) Sententien Ttn Aha^ bl. x68.

(1} Stattmita fMi M 7t*
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zekerefomme gekis verbonden hadden (i), hoe-
danigen waren jfozua van Aiveringen, Heer
vwMifijUfgm^Maximük^ inm BM/, gezegd
de Kok (2) , Graaf Jjoelewyk wm Nas/au , Mar^
cus Perez (3), en anderen. De ondertekenaars

waren van aiieriyea üaan en rang , Edelen ,

toopliedeo» bo^geiBt en landlieden» wier na-

men ector maar voor het nmSkt gedeelte nu
bekend zyn, niet alleen Gereformeerden, maar
ook Lutherfchen (4) , wordende zelfs ook
Roomschgesinden verzocht om bet request te

omkKekenen (5), die allen evenvB^cl Qiet van
voornemen fchynen geweest te zyn om het •

• geld , waar voor zy getekend hadden , op te

. . teengen ; wan^ fommigen , door j^lva te rechc

' i-g^kl'wordendef veMa^réen niet van gedaclh

#m> te zyn gewest. aaar van iets toe te brengen

' (6), zoo men anders op de woorden van yJl-

va.en den Bloed-raau kan vast gaan. De xnee-

ften'nocl^bans zullen daar toe volvaarcüg zyn

geweest., gelyk reeds fommigep mee der daad

geld tot dk einde hebben opgebracht, welk
getuigd wordt van Maarttn Ck rcwerk , Caro-

tas de Bruine f en Jan Schakete , landlieden ia

bec Ambachc vaa BeUe in West-Vlaanderen ^.

welke om die reden, 200 wel alsem den Her-
vormden GodbuiLiisi, in den Jaare 1568 zyn
gedoodt (7). Het fmcekfchrift ondertekend

zynde wa& men bedacht om het der Landvoogd

.

desfe en ^deii Koning ter i^nd ce doen komen.

,Te jtintwerpen gaiven de.Predikanten bet over
aan

ff> Strada de Belio BeJg. lib. V. pag. 287 BramU'ê byvoegse-

len op het I deel tn de hift. der Refonnade, bl. f^f.

(?) Sei.rcmien van jifva ^ bL 54» 78.

(3) BronJt*:, byvoegselcn op het I deel , bl* 54*

(4) Uitfnhogaeft kerkeiyke hiikor. bU i^S*

(5; hramtit Hift. der Refoi-matie 1 deel, M. 393, 39^»

16) SemcRtienvsn jihaf bl 79.

(7) Biaoria der tfêitctaarmM «cdr^ lof^i^
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^dm den GrMf, van J^o^0rém?iti by ^ümiteii
des Prmfen vaê Oran/i mét èee bemer derEcl*

ve Had belast, die het ni€tz(mder lacehen, om
hunne ydele verwaandheid ,\ en jhoeverye op bun
mniÈO^p daortkf, en dm iéqmdmogdesft over^

vumdt (I); doch ifaif^ mrv^^ zig ni$$

om den Graaf van Hoog/iraaten eetiig antwoord
daar Qp te geven, maar zöndt het fmeekfcbrift

aan dm IQming, op den 28 Nommber I)ó6 (2)*

Op andere pmuen» die on ondei* hetmee«
nigd Nederland behooren , vmiden deGerefor«
meerden goed om dit verzoekfchrift aan de Ma-
giftraten der fteden over te leveren door de
kerkenraaden (3), gelyk te ^mjierdam (4),
Gemk , ü$recbt , Mkkklburg , f^HsJingen , en
yère (5) , met verasoek van derzelver byjiand

om het aan 't Hof te prefenteeren , of na 't zelve
^

te zenden en te recommandeeren , en in geval van
wHgerinfhpbrmktiA 'Zyiprotest, en dreigememen
iigm «A^^fc^f/FnÉMii v' Wclkrteafte echter alleen

aan cenen enkelen perlbon te Middelburg, en
dat op het getuigenis van ^ha , en den bloed-

raad , woidt ten laste gelegd , zonder dat zyne
verantwoording plaats heeft tonnen hebbend

^ en daarom niet hooger dan voor een onbewe-
zene befchuldiging kan en mag gehouden wor- ,

den. 't Is meer dan waarfchynlyk dat dc mefe-

&e, zoo niet alle Regeeringen zullen geweigerd
hebben die fineekTcfarift aan den Print 9 öfLand-
voog Jesfe over te zenden', gelyk die van U-
trecht in hun verweerfchrift getuigen , op den

30 Dsc^mbris 1566 bebbfu dpe SeSarisfen aan

(t) BurgBrndita Hiflor. BeTf• lik. IH pag. %6s, Mdb
fai Sirada de BtUo l«lg. lib. V. ptg. 187^ '

13) Sententien van Alvoy bl. 100

84)
Brandt Uiftor. der Reformatie I deel , bl. 39^*

5) SentenacQ YêaJlva, bi. 6^ 66, 68, 100, 103, 115» 17^1 aai»
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1^4 Kort Verhaal der Reformatie van

die Jiad requeste geprefetueeri , verzoekendt dat
lüfkm aangebeebii requeste ^ houdende aan den
Coninck • oen den Prmce zouden willen Jchikkcn,^

. dat ben gcrcfufeert is (i).

Hec eigenciyk oogmerk der Gereformeer-
den f door deze aaobiedtng van dertig tonnen
Sdtnexs bedoeld , worde van de Roomscbgean-
den op ecne minder of meerder haatlyke wyze
verhaalt, Soniniigen meenden dat net enkel

' gefcbiedde om bun groo$ vermogen u vermnen
ep eene ydek wyze (2) , of met toeleg om uit^

Seemfcbe Heeren door zoo hoog een opgeven van
rfkdom , tot hunnen byjland , in 'r land te trooncn

(3). Anderen gisten j dat bet gefcbiedde tot

cnderjieuninge van der Gereformeoden aanhang,
en dus geld te vergaderen,om by fchtdyke
voorvallen te gebru ken (4). Maar de bitter*

ften onder de Rc^omschgeziTiden hebben gelooft

dat men, onder fchyn van zoo eene macbcige
fbmme in te zamelen voor de vryheid van den
Godsdienst , dit geld heeft willen gebniiken om
wapenen te koopen , kryqsvolk aan te nemen,
en oonogs voorraad by een te brengen om den

. koning van Spanje , zoo hy met een leger
kwam , tegenftand. te- bieden , en uit het land
te houden of te dry ven (5) ; w:i rum hcc Huf
niet alleen het inzamelen van penningen ver-

hoedt , maar zelfs m fommige Steden , als te

. Gend wendt den Geuzen Jinngetyk verbooden^
in de maand November t566, met bet apbakn
van geld voor hunne armeii in de wyken der
Stad voort te gaan, ten ware dat zy daar toe

(t) Bor II deel , II bopk , fol. 8t« «•

(2) Stra^ de Bell. Bd£. Ub. V* ptg. ft87» Murgtmoi^^ Hiaoriae
Belg. paj?. %66.

iz) Hoop NederU HIftorie lU bock , bU tt9*
(4) Siraia 1. cic. pag 2^6.

(5) GeoOclic gtfchicdciutftn torn L bL 71*
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matforyink vm den Hom , of van de Magi^
ftraat wrkrtgen btuUm (i). Ook hebben Al-

- va cn dc bloed-raad zekere burgers van Gor-
nkhvm gebannen , -om dat de eene zuude ge-
zegd bebbeo » dat zoo zyne Majefliit de vryheid

van gewean voor die drie mHHoenen niei.wUde

toefleum , da$ ty da$ geU dan zonden gebruiken

om krygsvolk tegen hem op U rechten (2/, en ue
andere op de vraag wat men met bet geld doen

zoude f 200 zyne Majefteie de vrybeid van gcwe^
tennieiuriUe toejiaan f zoude geantwoorde heb-
ben f dat men daar mede de krygsknechten zoude

,

betalen (3). Alhoewel het niec onmooglyk is,

dat hier of daar een enkel perfoon onder de
Gereformeerden , t zy burger of edelman ,

dlêrgelyke voornemens in bethoofd gehad heb-
be, moet of kan men zulks geenzins aan het
geheele lichaam der Hervormden, of hunne
kerkenraaden opdiduen » als die aan Graaf
diWfk vam Nasfam » toen hy hen vermaande
dat men de aangeboode drie miUioenen in tyd en
11'}'/ gereed inogte vinden, ten antvvoorde gaven,
dat bet verzamelen van geld was verboden, doch
te werk te fieUen, indien de Landvoogden ver^

Jlonden, -de gemeenten voortik imaarigheidf die

daar uit ryz/en kon, te vryen (4) , welk antwoord
hen duidelyk van dien gewaanden toeleg vry-

fpreekt. *T is derhaiven zeker , 't gene dc
Gereformeerden in hun imeekfcbrift zeiven zeg*

.
gen, en gemadgde Roomschgezinden (5) toe*

ilemineUt dat zy niet ai.cicrs be.iucid hebben,
dan door dit middel 'skoniu^s vergramd ge-

moed
i

(i) Gemfche gefchicd. Tom. I. bl. 5|, 5^* 1

(%) Sencencicn van Aiva, bl. t9«

(3) Sencenc. van ^kfa , bl. V4«

(4) hooft Nedprl. Hiftor.III. boek, bl. W.
(1) Fa» étr üoir do iak» convil. Miilób. JUL ptg» t^tft 491»
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- moed tcvverzachcen , en de vrye oefeniage vaa
- hmmen -GMteclieiiiCf^door de Landvoogdesfe
• toegdftaan , van tfen koning zeiven te verwer-
• ven, en te behouden , waar voor zy liever

geld wilden opbrengen ^ dan oorlog voeren
(i). • Zoo verre was 'c 'er nochthims van daan ,

«hc^ isy door dit middel hun oogmeiic bereik-

ten , dat zy in tegendeel daar door ondank be-

• S^^ë^^ Landvoogdesfe , als of men haar
- door vrceze voor der Gereformeerden vermo-
gen poogéfi tmnam»dit nuAm (t) ; KoBing Pbi^
l)p#werdt^«rdck>rverbittert, en diende zynen

. wreeden Veldheer Alva^ en den bloed-raad

tot een voorwendzel om een meenigte van
Crerefonneerden ofte doen dooden» erf by hun-
ne a^ezigheid oic het knd te* bannen met ver-*

beurdverklaringe van hunne goederen , gelyk
dit door de Sententiën t^ aangetogen plaatzen

bevestigd wordt.
Elk die dit verhaal oaajrdig overweegt, zal

haast met iny bdhdten , dat in de aanbieding

van de dertig tonnen fchats geen voetllap van
oproerigheid of muitzucht is te vinden.

U. De beeldllormerye yerichaice aan het Hof
èen fchynbaarder voorwendzel om de Gere*
formeerden voor oproermakers te fchelden.
Dè breking der beelden en andere kerkficraa-

den, begonnen in f^taanderen, vloog als een
loopend vuur zeer fchielyk alle de Nederlan-

• den door , gelyk alle onze Hiftoriefchryvers ,

• op het Jaar 1566, eenpariglyk bevestigen (3),
en

(i) Strada de belto Belg. Lib. V. paf» s87.
la) Strada I. c. Hooft l..c^ bL 119.
(a) Botft Nedcri. iuftor. Iir. boek, bl. w—ioi, X03—106, Bor

Vtd. Oorlogen 11. boek bl 82. [58], 88-92. [Ót^sl, SmmOt
Hiftor. der Reformatie I. dtfl, Sff-I^é» VaderUMfthe Bi*
aorift Vlé d4et« M. X7a-^X89»
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^ te& opdchte van Zeeland aantekeiiea^dae'

geen eene kerk im '1 Eihnd ^nm Walchem^m
baar geheel bleef {1} j zondef' iets van de ande-

re Eilanden van Zeeland te melden. De beel-

deabreeking vondc weinig plaats te Zwrikxet ^

en in het hnd van Schouwen. Althans in de
ongerymde tymen , behelieende eene optelttn-

ge der plaatzen, daar de beeldftormerye ge-

pleegd is, worden die Stad, en dat land niet

^emeldt. Ook vindt men in de Sententiën van
Atw$9 en in het rooék WéUHéeidf-^boèk derSte^
de Zierikzee, niemand gebannen uit Schouwen
en Zierikzee wegens befchuldiginge van beel-

denbrekinge. De voorzigtigheid van de Stads- /

Overheid^ te Zierikzee kan veel toegebnM^t
hebben om dezelve te beletten ^ wam toen in

den breeden Raad gehoord werdt het voorftel

van den Burgermeester aangaande de vreemp- ^
^

digbeeden en nieuwighccden op gisteren , den 22
'

^Augostns I56<$, in fFakberen^efcbiet f Maar
in wele hrke deéeetdenfyn gedejtrueert en geruid

neert met groote infotentie , om gelyke inconveni^

enten te pracaveeren binnen deji Stede is met
Raade geaccordeert dat mm ae nacbewake zob
van Semettert alt andere burgert , die men noemt
de kykwake , zal voortaan wet en feerfcherpflyk
onderhouden 9 gelyk die tot nog toe onderhouden is

geweesl ; ende boven defen datttr aUe dagen zat
waaken op de Stadbmje een quartier ScMters
met een Overdeekm , we aldaar komen fatten des
V morgens vroeg—welke voorfc. Schutters op der
Stadbuyfe fullen hebben de bewaarnisfe van de
JleuteU van de kerke , en die den Pajioori com^ ^

nmniteeren om de Sacrofnenten e^adminyireerm

,

des

{i) Hooft Nederj« ttAoTt IILboek» Ut SOS. Ber Hcdcri Oorfo*
sca Ut Mc 90^
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def nootfynde met adftfïentie van eenige Schut^

ters van henlieden cnz.r^tem da$ de kerkmnisters

taUm de kerhe, van buyten doen bewaren met
twaalfgetrouwe bequame mansperfoonen en»*—
item dat men ^t Jilver van de kerke van St, Lieve

Monjier zal brengen in bewaarder band van de

&ad (i)* Weinige dagen daarna » den 28 Aa*
gustos ordonneerde de Overigheid « de Godt van
^t Cruyceop de Brughe, mitsgaders aenbet Cruy^
ce voor het Choor in de Monjlerkerk af te doen

(2) t die den gemeenen man 't meesc.in het oog
suilen geloopen hebben. Ook befloot dcRaad
(3) terftond te doen afkondigen zeker plakaat

beroerende de berovinge van Kerken , ClooJJercn,

en andere Godsbuyfen , inhoudende diverfe poinc-

een provifionak om daar in promêeiyk te voQr--

fien. Doch ai die voorzorge kon niet verliin«

deren , dat de beeldftorming min of meer ge-

pleegd wierdt. Sommigen , die van de Stad en

Scheel Schouwen geen beeldenbrekinge vermei-

Icfïf verluüen echter , dat die gefchiedt zy ia

het Nonnen-Kloofter van de Orde der Predik-
heeren, Leliendaat gem^imd, en gelegen naby
het dorp Burgt in Schouiven^ \ welk ledert in

verval geraakt zynde geheel vernietigd is (4).

Noch vinde ik dat het kioofter der Minderbroe-
deren te Zierikzee^ welks kerk reeds in den
Jaare 1552 was aigebrandt , door de beeldftor-

mers geheel onder den voet gehaald is (5).

Van Goes , geheel jSuid-Bevekmd f de Stad
en het ïlihmd Tholen , en de andere kleine Ei-

landen vindt men insgelyks geen uitdruklyke

mcl-

(1) Notalen van den Raad der Stede JZitrikzêt , 23 Augustas 1566*1
(a) Noralen vmi denRud ordin» ëerScede ZUrlkx^e , 28 Aug. 1 $66»

{3} Nocitïtn van den EUeilordïn«der Scede Zitrikztê , 30 Aa§i 15M
4) Tcgenwoordi^je ftaat van Zeeland 11, deel , bl. 389*
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meldinge,dat de beelden en altaaren daar zouden
gebroken zyn in de Jaaren 1566 en 1567 , want

. het is eenigzints twyffelachtig of Claas de Nay-
ere » Balthen Huybrechts , en Cornelis de Cuype-

^

re in de Stad of het Eiland Tholeu aan de beeld-
'

ftorminge handdaadig geweest zyn , fchoon zy ^

uit dat Eiland door j^tva gebannen zyn (i) , om
dat zy zeer bekend en berucht waren van dc

^
beeldenbrekinge.

In IVakheren nam de becldenftorm eenen
aanvang te Middelburg op den 22 Augustus

1566 , naar 't getuigenis van die van de Wet
dezer Scede (2) , waar mede anderen overeen-
ftemmen (3), hoewel deze ongerymde rymen,
ten dien tyde gemaakt, dat op den 21 dier

maand Hellen (4). r.
• . r

*
3fc)cii 20 tHiiflu^ti 5pn be bcclben ber(Ioo?t

*

'iC ÏCntlücrpcn/ rnöc ban öc ftetter^ berfc^oojt.

^ Ce JilOiDöelbiirg mochten man^ en bjoutpeti

5Dfn 21 5tugustf felbec aanfcfjoutDcn.
.

Mooglyk is geene der kerken in die Stad
verfchoond gebleven , maar met naamen wor-
den genoemd, als geplonderd , die van Su Pie^

ter , toen anders Noordmonjler , nu de oude kerk ,

Pf^estmonjler hebbende geftaan op de markt, en
naderhand afgebroken , de Abdye-kerk, nu de
nieuwe kerk (5). Dat het *er echter 200 ruw
niet is toegegaan als wel elders , getuigen die

van de Wet van Middelburg (6) tot hunne ver-

I tnt-

fiT Sententiën van jiha^ bl. 234 , I3y.
faj Aanftellin;; van den eerden Bisrchop te Middttbrnrg, bL T9].
LsT Vaderl. Hiftorie VI. deel, bi. 182. Notulen van Zifrikttt ^

•p den 23 Aaguscus 1566.

[4] Gentfche gefchiedenisren Tom. I. bl. 29, 30.

[5J Sententiën van jdlva . bl. Ó3 , 67-^ » loi , loa , 2X9 , 1I2 »
• 340, 3Ö3, 390, 39^.

£öj AAnOflÜDg Vlo dtn ccrften Bitfchop te ^Mlburg^ bl. 194, Z95. ,
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^130 Kort VnHAAL ps& Rsformatia van

* 'tlitwoóMiiig in di€ verhaal* Op H fetde ArtU
' tnAe ,voat d^vQirwy gcdaen bebhen om de Kerken ,

* Chojlers ^ en de Godshuyfen te heivaren tegens df

beeUebrekers &c. Se^gen dat het zelve incmveni-

men er, aSs in menigbe and$re pfaetfe Mt wy
ducr verbaestheid ende conhcid van den tyd ,

gbeene bequaemen Raedt noch middel hebben ton-

nen genen^ien 9 of te refoheren, van betfelfdegbe^
' voeglick H weeten ende te b^kttene t betèen nog-
' fans de Burcbmeesters met eenige van het Colle-

" gie , zukke neerJJighetd ghcdaen , datter veele ge^

jalveert is geweest, van de Kerke goeden , ende

^ tfmamenten , natnentetick , den grooten Auttaar^
y

' in dt. Abdie » de Prinfen Sepulture ende Boucken
van de Librarie aldacr , alle Orgekn ende veel -

gilde AtUtaeren, in dtverfchc Kerken ^ trider ma-
nierm^ dat de voorfz. brekinghe ongelyk minder
es gewat , binnen Middelburgb (ceteris jnnribus}

dan in veele andere groote wden , van H welke
Bnghemeene becomimrtbeid ende verbaestheid ^ die

f ' wy ten dien tyde hadden, Ixbben haere Hoogheyt
' r én 'r kmff veradverteert by misfive in date den

'ks AugmtijtnnaX^K liXf^L
.V Dat ook xt f^lisfingen (byzonder in de Pa-
* rochie kerken van Nieuw f^lirjingen (i) ) Ar^

^ teemuiden en Ce Oost-Zouburg de beelden en
\^ kerkiieiwdoa ^rarnield sjm » mac in de vonais-

tii feu van Abmtm zyoen Raad (2). Dit gefchie-
- ; de insgelyks op Zoetendaale (3) , een Nonnen-

klooller tot op den tyd der veranderinge van

den Godsdienst en Regeering (4)9 op BMténr

tl] RtglftMT ciimiAMl der Sud Jll4Ur/htf>iJoopeiiie 1515—158^»

fsj bcncentien van Alva^ bU W%, ZOf , lotf, 360. 36c. iguM RegiacrcrinUneelTtaAfMrlNr^ 1935—1585, r>U «78 eo t8Bb

{4] TégtAwMTdlg» Attt na Jkekmép IL deel» Hi'i' Uit*
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. ZoXiMD III* DS XVU 1kI#B< I3I

rfw of ter Botsingen' f PoppendUmntè en Water^
'hozewerve (i). Niemand der genen 3 die op

• 'bevel van Akjo, uic Ifere gebannen zyn (2) ,

. worde befehokligd, dat^ bjr aldaar ^'beelden-
. breldnge sonde hebben gepleegd» niettegen-

ftaande 'er verhaald wordi: dat dezelve haar be-
' gin had van de Vlisftngers en f^erenaarf , en

. dat de aanziinfyhm nut den Bisfchop u Middel^
burg wHf(dapp9rm tkgênfkmd Mdm , nêdar Hn-
defyk^ 0èor-dm *érffV^ dir' meer vermogenden heb^

ben moeten [rnkken (3) ; doch of BurgundiUf , die*

op veele andere plaaczen onwaarachtige ver*-

teUingen voor hiftorien opgeeft , om den Ge*
.

' rèformeerden de arwaatfte inisdaadeü'^ aan '''te

wrjrven, in dit ftuk vaste befcheiden gevofgd
heeft, is onzeker, te meer daar ik geenewis-

. fe befcheiden hier opitrenc heb gevonden in

Nim regiflre van ^sbetren faiSUtm 'te Vere
< mmr i^tter 'B'éegwtmn m JiMé iBmfii& 1551 ,

. in 't welke ik alleen vinde aangetekend (4) ten
- laste van zekeren Jan Jansfen , dat hy in te-

* genwoordigheid van vericheiden perfoonea
zoude hebben voorgegeveia, dat bmnm dm fy-

kmde vem H^akberm zyn atbt handert mannen,
. die geit zouden ontfangen hebben om den gheufen

te dienen , ende onder andere datter zyn binnen
de/irfiede (Fere)XLVUI zukJ^mamnm— voorts

dat CortÊtfUs de Ram k$m tmtde geprafmteert
' hibben III Conincx daelderr om den geufen te

dienen t hoewel 'hy dte niet ontfangen en heeft

,

gelyk diti laafle wel uitdruklyk wordt geiteld «

^prekeninpe van Corneüs ét Mank , dedeawe-
gensdoOT de Overigheid van gebannen is.

I 2 *
* vooc

[i] Regiftcr rrimineel der Stad MiMttfffg-^tt^^M» Upm
ftr Sem^-ntren van W/c/a

, b!. fo^.M BurgunJims Hiftor hQ{u. l.ib. UI, p«g. a^tf.
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»

voorden drd vuicwee Jttreo , uit het Etümd
fan H^akbtnn ii) f ïchom Adriam Ohrim {o€
ObrySf te voren (2) vermeld) en Adriaan Cnae-

. pe fterk voor hem infprongen by de Wet van
f^i p wift verzoek , ten eyncn goede gedaan»

. werdt vu de band gewézen » iMiJêe defidst. is

* van emgroote importantie ^ gelyk zy nader-

hand zoo wel als de Ram door Aha gebannen
zyo (4). Het is niet geheel ontbloot van alle

waarfchynlykbeïd , dat de geeegde dienst van
. die acbt en ^eerüg perfbonen In f^e voor de
. Geuzen betrekking heeft gehad op de beeld-

llorniinge , vooral om dat men in het Rcgifler

. crimineel der Jiad MiddeUmrg (5) van eenen

l Gbeleyn jMfm Ftrenaar leest » dat hy gefaunrd

. was tot bceïdbreken voor een halven daalder

eiken dag. Hoe dat zy , het komt hier meest
op aan » of de beeldftormerye een bewys is van

, omroer , welke met recht dep Gereformeet^
den in JZeeland kan ten laste gelegt worden.

•Als ik cca voornemen had de qchcele hi-

i ftorie der beeldenbrckinge in Nederland te ver-

. handelen» zoude ik aantoonen» dat de oorzaak

, .derzelver tegen waarheid wordt toegefdveveir
aan die vao Gtrnw, ËÊtn de verbondene EdeUn ,

den Prins van Oranje en deszelven broeder
' Graave Lodewyk^ aan de Predikanten, Konji-
* /hrimp en het lichaam der Girefonneerde Gt^
füMiim in Nidirkmd ; dat daar eb tegen de her*

. vormde Godgeleerden dezelve aanmerken als

de hand cn vinger des Heeren , als een won-
derwerk Qp ZOO veele plaatzen » ten zeiven ty-

dCf
(O Ni9n Rêgijtet mm •iShnm farOm B» ftL ft» ^

December X5^.
- ^(i) r 'alr.. en 90.

(3) H c zelf e nieu Reglfiêr^ foU 57 t op dea 5 DKfAb. 1$^
(4) Sentenücn taii éhto , bu 104.

i

X.
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.i^]e f zonder voorgaande affpraak» ra ronder
"U^geniakken ein ki^etzingc gefchiedt» jaals éea
i^^vervullin^e der profetien (i). 0e Gerefiv*
meerden geloofden dat het ontwerp der kerk-
plonderinge in Spanje gefmeedt, en door ge-

- ^uis vaa volk «op aannitzing van verbitterde
-^ Spgpttyh»gh^ "was begon*

: iieiiomët'ijereibroè^^ in haat en ten ver-
. . derve te brengen. Alle de meest geloofwaar-

. digfte gefchiedenis-fchryvers van dien en vol-

genden lyd , welken Godsdienst zy ook mogen
vnaagekleefii hebben 9 bekennen londer oiczon-

V!;dertnge niemand te konnen noemen, die de
V kerkfchenderye of veroorzaakt of begonnen
: heeft (2;. Met een woord , niets is 'er zei^er-

der dan 't geen Prins IVillem van Oranje ge-
cuigc in zyn vetjk^^iCbhriit (3) dai ai A wr-

•*
. anderingen , gevaUen mn VJluk des gelooft , meer

. Gods werk , dan der menfchen geweest was ,

. .£choon hy in beroovtn van kerkm^ *i afwerfm
iwm beelden en cdêaarm^ op die mmUer^ buyten

l: .>bev0l der Owrheit , no^ beiuMgben gefcb^^ of$
eenigh verlof gcdrajgben had (4).

^
( m nu alleen by, en in Zeeland te blyven^

% *^^a en zyn bloed-raad vonnisfen niemand der
- V,Predikanten ïnJZeelaad overgepleegde beelden-
^1 brekinge , maar befdmldigen alleen ff^illem

. . Jansfen d^Hoorne als veroorzaaker ^ byflaander
en aanjloker der brekinge van beelden in de ge*

uTxe^Jiedeng Middelburg en Vlisflngen , enplaat^
Z ftmdaar omtreni (5)* Maar dit» dus los uitge-

. .worpen zonder eenig bewys, enmisfchien ci>

1 ? kei
( r) Hoornbetk cxam. Bolls , pag. 193. vam ik Vet4t wonderen dei

241—247. Hunmius Sucisch VUandtcco. bl.li.
-

(«J WfMfwèffk Su*t der reJioic , bl. 743.
*

(O H9of$ Nfdcrl. hiftorien XVII bock , bl. 735.
(^ü i>ooft Nederl. hidorien XVn bockj Mi 7S4*

' (f> SeaMiiUto tfto ^tf, 61. é>

ÜiyitiZQü by GoOglc



:.k^ Mie haat en bdos Veonoedcn ote dat.by de
voornaamjiei:bed$enaar en predikant de CaU

. vinistifche SeOe in Midddhitrg ivas , verdient

g^^n geloof, alzo vcixn als dezelve befchuldi-

* giog iiigebracht tegen andere Preclikanieo ^ te

. jintwerpen en Gend, die zig voor de Ovedie*
. den tegen, deze lasteritoge plechtiglyk vorde*

digd hebben (i) , gelyk zy allen zig alomme
. diensaangaande veroucichuidigden (2). Dat
deed iUem Jamfen d'Hoome op eea trefie^

lyke wyze , toen ny , met fommigen van den
kjprkenr^d der nieuwe Religie , in tegenv/oor-

: dighcid van de Wet en Racid van Middelburg

^ verklaarde," hoe dat zy volgens iiet verzoek by
» fifii* SS. en RR. eerst zig vervoegd hadden

. 9» omtrent de kerke van Su Pieter, gezegd
- »f Noordmonftcr , om aldaar te bclcctcn de

A9 fchandalc van bic kiiige van beelden aldaar

.
begonnen , maar hadden nieunaod ouitr^nt

. fr de vOoxfc. kerke bevonden zulks doende,»
' 99 of vdn de genen , die zulks gedaan hadden ;

f, daarna hadden zy ondervraqg(i of 'er iemand
ff van hunne kon(iilorie .geweest was in het

n voorfc. feyt» .ende hadden niemand bevon*
BS den onder hunne konfiftorie » die het zelve

„ gedaan had, of raad of daad daar toe gege-

. 99 ven; voorts hadden zy hun Koliegie voor-

i» gehouden dat zy zouden wdien gedoogen

,

„ dat over dergelyke verftoorders van de ge-

99 meene rust , en overtreders der ordonnanti-

9» cfn van BB. en SS. zoude recht gefchieden

„ ten voorbedde van alle anderen , in het wel-

lis ke de voorfz, konfiftorie had toegeftemd" (3).

Ondertosichenis het onloGhenbur dacal vry
veel

ff) Wftemé09k Stut der religie « bl. 143, 144*
(?) Burtiundius Hift. Belg. Lib. Ilï pa^. tiy.
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-;,;VCcl Gerefprmeerdcn , en zdfe eemgen der

^. aanzienlykften van hun> bef<;:tuiklig(i zya .vaa

.
:
jheeildftoKimpgq, gelyk iiic vQtm^cp van
Aha , vporheeu aaingetogen , blykt,, maar «ch-

4. ter de minften in getal « zoo dat dezelve niet

op rekeninge van het lichaam derGereformeer-
. ^en

i
qf;inag.. g^c worden^

. Behal^^ de

^ ;
^eo^, 4wi»^4p£g0t9ikce Scncfiiidcff van:^^
va fcbuldig Juaé aan beeldAormerye , zyn my

* in het Regifler crimineei der Stad Middelburg
begonnen 1535 en hopende tot 1585 noch deze
>veinigen voorgekomen.: Marmiêi Qaysfi» gt-

^ badnen voor zes Jaaren,.tlen 23 Juny 1567
. . (i;. Dirk Goosfen gegeesfeld en voor vyftig

Jaaren gebannen , den 15 January 1567 (2) , Ghe-
^ lyn Jansfen geworcht en opgehangen , den 9
^ fpbruary 1568 (3), Pkter Csrni^/lii^

zelve ftraffe onderging op dien wA^^n dég (4)»
. Ncelken Jans gc t anncn den 28 April 1569, op
» een uicdrukkelyk bevel van Alva^ fchoön zy
. xeeds v^^as yrygefproken door de Wet van Mid^
, delburg (5;^ jidriaankm huisvrouw vaa hnm^

flans ^ gebannen den 23 Mey 1569 (6), job
\ Erasmus , die het met den cipod aaoe^t bekoo-

pcii den 28 Mcy 1571 (7).

. •
Ondier de beeldftormers bevonden zig alom*

;
jinêt en in Zeeland, veele naam»geuzen » die
noch belydenisfe van den gezulverden Gods-
dienst hadden gedaan, noch denzelven voor-
ftonden, niet alleen Vrygeescen of Libertinen»
maar zd&

.
Kogmschgeaipden ^ die # eer dood

<t) Rrgider crim. dcr Sud JKiVMriiftvjy I5}5— » foL 2^6, Èéjm
{2) Ful 278 redo. .

,

• (3) Pol. 279 vèrtb. "
•

<4) ^oU 280.

(5) Fol. 281, 482.
(6) Fol. 286 vtrllL
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gevonnist wordende , zig daar voor verklaard-
' den , waar van menigvuldige voorbeelden (op
^ welke zig de Hervormden in dien tyd berie-

pen) in BrabanJ, en P^iaanderen , cn ook fom-
- mige in Zeeland (i) gevonden worden. — Of
• nu die weinige oprecnc Gereformeerden, ver-
' voerd door yver in hunnen Godsdienst (2) , ver-

bitterd door de onrechtmatige verdrukkinge ,

^ en ontdoken door de verfoeilyke afgoderye ,

die volgens hun welgegrond gevoelen met den
beeldendienst begaan werdt (3), deswegens
van oproer konnen beticht worden, mogen de

' beeldendienaars, rechters in hunne eigezaak,
r laten verluiden, en by vonnisfe ftaaven,maar
• men zal hen van muitzucht konnen vryfpreken,

C als men tot onzydige rechters kiest , of de ou-
• ' de Christelyke kerK-vergadcringen, of den Bis-

t fchop Epiphanius y die in de vierde eeuwe na
4. Christus geboorte leefde , en weike van zig

zeiven verhaak , dat hy in eene kerke een beeld

vindende (tegen het gezag derfchriften) van Chris-
i tus ofvan zekerm heiligen , hetzelve brak^ en den
V beivaarderen dier plaatje raadde ^ dat, zy ^ met
; die fchilderye, zeker orm gejlorven mensch zou-

den omwinden en begraven (4;. Van den be-
•fi; kenden eerften Bisfchop van Utrecht tViUe-

brords dien de Pausgczinden met den eertitel

van St. ofHeiligen verderen, zingt Melis Stoki
'

. in zyn Kym-Chronyk (5^.

Cot JDfét- «Capprïen önt hf qnam/
5ï>afc l)i acnbföcnöc Uernani

MER-
CI) Sententien van^/vj, bl. s^r, 362, 380^ 390. ftegifter crimi«

mtl van M dd* Iturg ^ fol 295 en 307.

(2) tVtMfmbeek Staat der religie, bl. 142.

(Z) Bor Nederl Oorlog. III. boek, bl. 175 [H3]. .

(4) Bingbam Orivjin, Eccler, Vol. liL pag. 299 ^ Sqq.
(y) ÜUüa, 4.
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• ^ MT:r kuRTOST: ober entfr ;

I 2BeilDc tjocc on^ ïjf'en gcboö

ffirai; bi/ erbc hctort t Doic gcicbcubm;

^

M Jïicr bai l^ciiet tji fïoare ontgunücn: ^ j

iDa u ccn ötc MERCURIÜSt: tuacbtc :

;

*^
fe^ofctien in spn Ijoeft onfacötc/

• 5&ar f}i fcorre f\m bloct

:

j^ccl]tfn pteölftc bi niir ter fpoct
•

*t 11)00? t on^ i^acn al^ ecu itout .3>cr|'anr^ •

En Klaas Kolyn in zyn Rym-Kronyk (i)
'

iCüttc 4i)c^iUaplc U}} bout 4 ^ '4^5:

^ a3hi ©oöfc WODIN acnbcben >,i7f.
' • MERCURIOSE na hnibcnscseben:

^

?9ni i brac/ unDc tcrfiont ^:
' \'

• ^ aBort t ^tnarclihe \üonc • '
*

.

'

' ©au ti MERCURIOSE tuacljtc. •
*

My geheugt niet ooit gelezen te hebben , dat

de Pausgezinden deze daad van hunnen heiligen

ff^tliebrord afgekeurd of gelaakt hebben.—De
ongeregeldheden en dieveryen in, en onder
het beekienhreken gepleegd, hebben de waa-
re Gereformeerden hartgrondig verfoeid (2),

en zig verbonden om de beeldeftormcrs te hel-

pen ftraffen (3) ; zoo ver is het 'er van daan t

dat zy van c^pro^r konnen worden beklaagd, om
dat de kerkficraaden vernield , en de beelden
gebroken werden. Maar noch hunne onfchuld p

noch hunne oprechte betuigingen en aanbiedin-

gen , konden zoo veel te wcge brengen , dat het

grootfte en befte deel der Roomschgezindea
met hun , gelyk te voren , vereenigd wilde bly-

ven om de Inquijitie te wederftaan , de wreed*
heden te doen ophouden, en de vryheld van
geweten te verwerven, 't Bleek by de uit-

I 5 komst,
^i) BI. T56 tn 158. der aitgtve van G. van Loon,
[i) IVextwhiik (Uut der Religie , bL Z50'-i54. Bor Nederi* Oor»

logen II. boek, bl. 8ö, 87. [<^i.J

iz) QtmSckt gercbifdecitlen Tom* I« bl« 4*.

11



komst 9 dat de RoomscfagezuideQ » beducht vooif

den gcheelen ondergang van hunnen Gods-
dieiuffiy 2ig na de beeiaitorminge meer begon-
den te fchikken iiaor df? begeerte » en inzich*

ccn vm hét Hof» tot merkeïyk nadeel der Ge-
reformeerden , en Reformatie, zoo dat, indien

^er al eenigen onder hen mogten geweest zyn,
die zig hadden voorgefteld om de Hervormin-
ge der keri^e^door het beeldenbreken te wil-
léA beVörd^eö^'ky zig gëheei en al hebben
misrekend (i) , en ondervonden dac de Hecre
zyne gezuiverde kerke in Nederland^ ea^ee*
kmd in ^t bysoader , heeft Willen plakten niet

door kracht, géweld» en welverzonhe midde-
,

len der menfcnelyke wysheid, maar langs on-
geziene u^egen door zynen raad bepaald.

:fiL. JiLorts na de beeldftormerye , te weten op
i.: idtn fe4 Aagdstus 1566, hebben die van de nieu-

w^ religie den Bisfchop en Magiftraat van Mid-
\ deUmrg genoodzaakt om een en twintig gevan-

fenen ter zaake van den Godsdienst uit dca
erker der InqutfiOe te ontilaan , gelyk alla de

. ^ fciftoriefchryvers getuigen dat gefchiedt is M
^

verhoeding van oploop , en bkedflorting (2). Dit
nu worde den Gereformeerden tot een daad

. van cjprorr toegerekend ^ doch met weinig
,

' grbbd. Wam beiiatven dac .Alw en syn Rmq
atlseggea, dat jMr. u4%ihoiif en^ Levyn Vópp^ ^

gebroeders van Moerbeke in laanderen berucht

I ^an wederdnp^s te zyn ^en dus geen Gereior-
meerden) ^ tym geu»u$ de veroorzakers en aan*
Jiohrs der vm^tderinge van de SeÜarisfen ge-

tföuden voor het gevangenbuis der Stad , welke

den Rmtmeesfer iewestefi'ScbMe , den iialjuw^

den
U) JJorft NcdcrJ. Hiflorien III boek, bl. t?i. '

"

if t^embfek Uüat der ReÜRie, bl. i59« Bor Neder). Oorioffca
tL UeJi, bl. . ÜQo/i hcdcri. HUlor. UI» boek bl. io|.

4
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Ü' den Burgermeester en fammigen van di ztfTet

r hebben gedwongen om hun het: gezegde^ gevangen-

^\ huis te doen openen , en daarütt/vry te laten yat-

V kn , die ter oorzaake vaji de^&ótpi daar /u/er^

A. den gevangen gehouden 'i) , zoo. fchyjQC hec , dat

V deze verzoekers , wie ze ook niugtn geweest
. zyn , welgegrond rechc haddeu ofp-.de .oncflaa-

- küige der gevangenen over geloots^aaken te

n mogen eifchen, uil krachc van dc toe^egglnge

r doordeLandvoogdesfe aan de verbondene Kde-
- len*gedaan^ tegen welke nadientyd dé Over-
heden en Magiftraten noch akyd hebben voort-

r gevaren met vangen , en fpannen , en in dc

\ gevangenisfe te werpen uit kracht van de voor-

in gaande plakaacen en Inquijitie, 't welke die E-
.\ delen met veele voorbeelden bewezen en dach-

r. ten regelrecht ce ftrydcn tegen den wil en de

n beveelen van haare Hoogheid (2). Die nu te

g Middelburg eischten , gene hun toekwam ,

.
. konnen met geen fchyn van waarheid voor op-

•v roerigen worden uitgekreten , vooral na dat zy

, door de machchebbenden zyn afgewezen , als

^ zy in het byzonder die op het vriendelykfte

f hadden verzocht om de gevangenen los te la-

0 ten, 't welke hier voorzeker zal zyn gefchiedt,

- als waaromtrent ons geen twyfel overig blyft,

r. indien wy in aanmerkinge nemen de wrcede
behandelingen van den Bisfchop Nicotaus de

\ Castro , de verbitteringe van deil Rentmeester

j bewesten Sch^\ÓQ Philibert van Serooskerke , en

1 de fcherpe vervolginge van den Baljuw der

r Stad Sr. Martin de Jofa. Tegen deze wetti-

ge verdediginge der Gereformeerden kan met
reden niets ingebracht worden , ten zy men

• . dit
T *!- ,T. ,)

; Sententiën vm jilva , bl. 98—ïoo. . l

(t) lyezfmhtck (laac der Religie, bU z6x , z66.
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I4i^ Knar ViuuUl nut RnonuMft tait

• dit heiloos gfondbeginzel aanneemt , *t welk
jg^fnai^ doorfpaanschter fchryvers hebbea

"^ iÊgfitom^^ alk jok 0fwirpu .

- <H ni}^mH dik fêomm wm Opperheerfebappye niet
'

overeenkomt \ dat de overeenkom/Jen cn verbonden

de gemeene me^fcben verplichten ; dat 'ergeen Eed^
' 9 waar aan b9t ffnmm webejfn wordt verban^
'^'i dm. - Hec uitvoereii mn dk gniwlyk grofidl>e-

^ ginzel , eerst door de f>andvoogdesfe (2^ , en
naderhand door Aha en zynen Raad, heefc

den koning van Spanje hec beile gedeelte zy^
ner Ned^landen g^tcosc

9f.Dt^ 6otte lot eennieuwe befcfauldiginge Iran

< oproer tegen de Zeeuwfche en Middelburgfche
- 'wGereformeerden fchynt men niec met grond te

kODoeA ontleeoen uic de beroerte te Ji^ddeU
'y*yburg gereten ondert volk op den nvtnden
-1 September 1566 , en den mchr daar voren
t QvSLTi welke de vonnlsfen in *t algemeen gewag
maken ooder den naam van oproerige handelin*

\ *|pm>9 xoo om dat die gemeen fchynt geweest
' - . te ejrn aaa ^ gebeele volk viui beide religiën t

als om dat daar toe aanleiding gegeven wa^
-: door den Bisfchop, die op den 11 Augustus

< 1566 verzocht aan Wet en Raad» ea begeerde
eenige koechteii en volk aan te nemen tocbe^

-jt^Jtbemiinge «a» de Stad, es bewaartnge vaa
. zyn Convent 9 en de Abclie, het welk voorge-

v Hagen zynde, heeft zulks der Regennge voor
. dien tvd ttog oieimr nog prouffyt gedacht. Hec

gerucm vap diea verre uiuiendea voorflag des
lisfchop3 zal veroorzaakt hebben het valsch en

' verfiercf uitgeven van volk van wapenen, dat
' .^e^egd was binnen de Abdie^ op ie houden»

dOQT
fij finr|u«flVof Hidor. B^Ig- lib. llf. pi;^ 540.
(t> Htét^i hcdcrl* Uiftor. iU. bock» bi. iiu Murpnéiët U CM>
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VI - Zeïland ik de XVI. Eeuwb. * 141

door *t welk het volk op de been geraakte

»

doch welke beroerte door die van de Wet raet

groote naarftigheid werdt nedergelegd , zoo
als zy in hun antwoord aan de Commisfarisfen

van Alva verklaren (i).

V. Meer fchyn van oproerigheid der Gereformeer-
: den heeft Aha en de bloed- raad weten te vin- •

.V den wegens het voorgevallene te Middelburg
by de onderneminge van den gewezen Baljuw
Pieter Haek^ die met Jan van Mamix, heer
van Tholoufe , broeder des Heeren van Alde*
gonde, op den eerden Maart 1567, poogde het

. Eiland flakkeren , of eenige fteden en fterk-

^ tens op het zelve te verrasfchen, en in te ne-
men , gelyk uit de meefte Schryvers der Ne-

. derlandfche gcfchiedenisfen en van elders over-
• vloedig bekend is(2). De Gereformeerden nu

'
. werden befchuldigd deze mislukte ondernemin-
j ge te hebben begunftigd met oproerigheden ,

- door byzondere wacht te hebben gehouden

,

j;. met vliegende vaandelen en flaande tromme-
p len op de markt te zyn gekomen met bedrei-

; ginge om het volk der Landvoogdesfe te gaan
- bevechten , en de poort aan Pieter Haek te

willen openen (3) ; voorts door leeftocht voor
hem te koopen, te betalen , en te verzorgen
^4), door den boom te yiisftngen voor hem
des nachts te openen . 5), en onder hem tc

dienen (6). Of, en hoe verre deze befchul-

. digingen , blootelyk en zonder bewys door Al"
va en zynen Raad ter nedergefteld veelzins op

- ' •
' 1

• \ .... en*

(t) Aandelling vm den eerden Bisfchop te Middelburi , bl. 195,19^
(t) Bor Ntderl. Oorlogen III. boek, bl. i;6 [109.] ótrad* de Bel«

10 Belcico lib. VI. pjic;. 290. Zie dit kort verhaal bladr. 104.
. (3) sententiën van j4Hfa, bl. 61 , 64, 65» 67—69, xoo»
f4) Senceatien vhxijttva^ bl 99 , xox^ ZOt*
(5) Sent. van jllva^ bl. loj.

(6; Scnc. TtD Jiha^ bl. « .

•
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beft-, mag itlen^fifhcmen alt de vcrantwoordJn-
' ge van die van de Wet cn Raad van Middel^
• hurg , welke verklaren , dat de fchucteryen p

zonder uitsondering van iefnand te maken ,
• ymot Mtwoofd hetamn gegeven t dat zy be«
geerden de Stad en het Eiland voor zyne Ma-

; jelleit te helpen befchuttcn , en bcfchermea
tegen alle krachcen » die tegen zyne Majefteic

sóuëen opgenomen mogen worden (i ,
; waar

Zf voegden , dat zy nooit heibben kénnen
vernemen, dat Pictcr Hack binnen Middelburg
cenige verbondelingen toe dc voorzegde over-

- rompeUBge gehad beeft f en dat de genen »

dié hun fèdert aangediend zjn geweest » Pie^
ter Haek na zyn vertrek van Amemuiden by-
ftand gedaan te hebben van leeftocht, allen

- verloopen zyn , zoo zy verftonden (2)»
- Maar al is 't dat 'er in Zeeland 9 en elders 9 be-
roertens mogen voorgevallen zyn , dat kan men
noch der Reformatie', noch derzelvcr voorftan-

ders wyten. Dit is zoo verflandig bewe?:en door
den hoogberocmden H, Omring i^)^ dat ik zyne
Verdedisinge van de Hervorming^ omtrent dit

Rok hier zal byzetten* Dos fchryft hy : **De be-

„ roertens, die de Reformatie hebben verzeld

,

ff worden te recht aan een valfchen geest toe-

»» gefchreven : maar daarom de Reformatie te

•f rchandvlekken » zonde een onrechtmatig belluit

M zyn. Want dit is de natuur der ondeugdzaam-

9f heid dat zy, oproeren verwekt hebbende ,

h zig ftelt tegen de krachten der deugd en der

^ Godvruchü^gheid. Vooraeker kan dè deugd en

(i) Anri^lellin-i v^n f'en I. Bisfchon cc Mtdiiu'hnr -
^ hl. T99, ^^o»

_ (3) At
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n GodvToc^'filePTOört^ll^
ondeugdzaamen zonder beroertens. Dic is^oo

S gemeen , dat Christus zelf tot ergernis Is ge-

^-Weestt CQ dtiidelykgeflegd heeft. Meent^dmê
ik gekmnen ben om vreJé cp aarik ie treaigmé

>> ^gS^ " f maar tweedraclk. ff^ant van
p, nu af zulfen Vr vyfoneenig zyn in één huif ent,vi

h Welke be^rtens zyn *er niet ontilaaii iii .vee«

,> Ie Iwdéa» toeft d6 Apostelen hec edtagelit;

$, prc^filtrèfi! hoe veele en groóténiet , noch eeo^

ff wen daar na, zoo lang de menigte der heide-*

n nen de overhand had f Werdt niet de allerhei-

If ligfte profeet EHas door kondig Acbab een be-
#f roerder genoemd ? En ^ery net volk werdt
„ toen bc^erd , «oo !ang het der heilige leerc

M wederftreefde. Oproeren- te verwekken, wa-
^ penen op te vatten , gebiedt of leert de Refor-

i9 marie niet. De gevoelens van het Ropqifcbc
H Hof2yn éóM éeicd&gen ncfatbaar. Desselfr

ff aanhangers zyn gewoon wapenen aan te vat-

tf ten tegen eene onfchuldige afgezonderde ge-

it meente« Dezen woeden met zwaard en vuur
tegen anders eevoelenden* Als nu deüzulkeni»

9» na lang geduM» de wapenen eindelyk worden
ff ter hand gelleld , mocL men dit voorzeker aaii

«f geen anderen wyten , als aan de beledigers;

n *t Was zucht tot vryheid , en geestdryvendcf

if dlwaaling^ die de boeren (in Doitsefaland) dq
wapenen deede opvatten f \ welk alle braaven

„ en doorzichtigen van de zyde der Reformatie

if afkeurden , afrieden , en veroordeelden. Wat
m is het dan niet een groote belediginge dat men
ff de Reformatie fcholdig houdlt aan de miadatd
»» van anderen Zoo verre is beteer van daain

dat de Gereformeerden door oproerig geweld te

MiddiibiÊTg p eJlderSf liet^bca zoekim fiaancle
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f44 Kort Vu^aal der Rsfoaiiatis van

Iehooden de bcdofl^Mcn verklagen' Godsdic»^,
oe&iüDg bionén diQ SMd» dat %j daar èn t^eoi
sdg omtrent dezelve zeer toegevende hebben ge-
dragen. Het verdrag met de Nederlandfche Ede-
Jen gefloten , en door de Landvoogdesfe beves-

tigd , ffaf den Gerefonnecfdea overal » en in Zei*
t^d^ hetrecht om op allepkotzeD homieD Godsr
dienst te plegen , daar zy denzelven voor en op
den 23 Augustus 156Ó verricht hadden: maar de
Landvoogdes wilde , tegen haare belofte mee
Coeftaan dat de Hervormden binnen de groo-

te fteden predikten > veel min de geheele oefe-
xiinge van hunnen Godsdienst waarnamen. Zy
veboodt aan de Stadhouders zulks te dulden, en
was zeer onvergenoegd over Prins l4^iUm die

de Predikatiën bioneü Antwirpm had toegeftaan

C I/. Zy zondt ten dien einde ook bevél aan den
Baljuw, Burgermeefters, Schepenen en Raad van
Middelburg (2), daar men voor den 23 Augus-
tus 1 566 in twee kerken had gepredikt » zoo niet

in drie C3) • verbiedende dat niemand van dp
nieuwe Leeraaren binnen deze Stad zig zou ver-

vorderen meer te prediken, op bedreiginge van
4aar overinperfoon.geftraftte zuMen worden (4)»
gelyk de Regering daarop haaren roem draagt ^
dat zy den 5 September de predikaden van d<;

Seftarisfen geheel uit de Stad had gekregen '

tot een gewis bewys van de toegevendheid der

Gereformeerden re H^idtklburg , die zig van iuux

gegrondt recht lieten ontzetten t . zonder dat mf
gebleken is , dat zy zig op een gelyke wyze ia

andere Steden van Zeeland hebben laten nïishan* \

de-
fi) Wrz^mheek Scaat der Religie 9 bi. iSa—XS?. VlderUndfcIl©

liilloiie VI deel, bi. 191— i9i.

(2) AaiiftelUngvaadtoeera«iiBiiilbliopt«M4MiN<'|,b^
13) Aanftelling vm deneerften BIsibhop te Middelburg , bU 190, 19U
14) Aanftelling in den e«rften Bisfcnop te Middelburg ^ bl ï8j. ^
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delen. Elk zal uk het betoogde dit veilig béfluié

mogen opmaken, dat alle befchuldigingen van o/>*

roer, in dfen tyd den Henrormden opgedciit»
geen fteék konnen honden , maardatze^ uit wan*
gunst en haat tegen den zuiveren Godsdienst ge-

fineedt, hun lichtvaardige en ten onrechte, zyt^

aangewfevem
Dim eerfte Ichok tot ftnitinge van den voort^

gang der Reformatie was echter niets in vcrge-
lykinge van de ge weldadigheden, die naderhand
door ^iva tegen de Gereformeerden ter onder-
drnkkingp , én vemietiginge der Reformatie in
Ztetand zfn te weric gefteld. Het gemcht al-*

leen van zyne overkomst deedt de Gereformcer-*
den bedacht zyn om zig van zyne gevreesde
wreedheid te bevrydcn , vowal toen Prins If^it*

km va» Oran/e rig in de lente des Jaars 1567
ten lande idt had begeven , en zy gedwongen
waren geworden hunne Godsdienjcoefeningc te

moeten ftaken.

Zy vertrokken mtJSnhnd meest naar Engeland
(i), fai t byzönder de leeraaren» onderiingen

»

mitsgaders de andere opzienders, die het meest
voor den wreeden haat van Aha bloot ftonden

,

en door hem zyn gebannen , gelyk uit de reeds
aangehftslcfe vonninen blykt. Hqn Verblyfin En^
S'ftandwA de redeii zyn » dat nienAnd der Zeenw-^
che kerk-leeraaren, of bekende ouderlingen, de
eerfte P^erzameUnge der Nederlandfche kerken dit

^

mtdir V kruis zitten, en buiten Nederland aUezins

Viffhrtfoid Xyn\ gebmtdèn u ff^mt den 3 Nówm*
f hr 1 568 , heeft bygewoond of derzelver hande^
lingen heeft ondertekend. Ondertusfchen bleef
'er in Zeeiand noch al een goed aantal Gerefor-'

meerden t voomaamlyk in ivakbmn^ aan wel*
K • keft
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ken cfc Leeraar WtUem Jansfen ct floorne een
troostbrief fchreef in den Jaare 1567 , die ee^r-
tyds onder.den Hoogk^eraax Boxbarn heeft bq^v|^

ix\. X>c veitrool^g was vöof hun qokhooggpo^ >

Idig^ als die voor allerlye vervolgingen , ea. dooc^
firaffen blood fionden , gelyk 'er eenigen wreedc*
Jyk zyn omgebracht , by vonnisfen , gegeven door^
^iva zyoca Ka^d en lacig|UU%l e^d6||^
^idtgefprokeo door de Afafiiftpitirfl^^ dc^; SrffaWi»|j|Mr

vermahinge van de Rentmeèfters. beseften- «
beooften Schelde , of van de Biljuwen der Ste-
den , onder voorgeven dat die gevonnisten
^huldig hadden gemaakt aan beeidefibrekinga^.
'1^9. als.de bitcexlieid 2iélve dtc .voorw^dzel m$|
durfde verzinnen, dat die onnozele lyders dca
gezuiverdea, Go^ieast iiadden aanj^enomea ^
^oefend. ... , .

, Te Middelburg ontbreekt hec geensins aan
voorbeelden , wanc befialven de reedsbygebracht
te (2) zyn my de volgende noch voorgekomen.
Pieter Cornelisfin is op den 9 February 1568 gc-
worcht en opgehaagiea p om- dat hy was gewee|S(

by de^beeldenbrekiage » ec^ gezegi^ werdt j^weesc
te.zyn op de -bêors» alwaar door een grooté mee*»

iigte een famenzweringe gemaakt werdt om den
Ëaljuv^ Somno RoUema te verjagen, en denBui[«
germeescer de Sleutels der Sud cc ontweldigen

|
voorts (laat tot zyn last aangetakcod iontinuelyhat

ie u/eren en vervolgen de. predicatie ende leeringe

van Calvinus , mitsgaders gcdaen te hebbenfyn be*

fydinge, en geweest u Zj/u te NagtmaU (^^•'^Jffoi
jdntw^isfen , Procbiaan m C/QUêd^ktrk^ wist «nipa
geen misdaad ten lafte te leggen, maair. verdors
deelde hem omgekyt te worden alhier op de niarcky

XO Boxborn op Rrigersherg L deal» bU 169.
• (a) Bladz. 23, 24.
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(n aldaer ter ptaetfe vdn Jujlicie ge'éxecuteert te

worden metten baste» gelyk gcfchiedue op den 2

Mey 1569, om dat hy in zyn huis door Chrijlof-

fel den Monnik, leeraar van de Calvinisten , en
anderen, had laten prediken, doopen ^ dezelve
predikatiën had aangehoord , met anderen een
bekwaame plaats daar toe verzocht, en de aal*-

moesfen ontfangen en vergaderd (1).—Tegen Pie^

'ter Claasfen wist men niecs in te brengen , als dat

hy de oude Catholyke religie openbaarïyk had
verloochend , de predikatiën der Calvinisten ge-
volgd , zyne belydenis gedaan , het nachtmaal ge-
nuttigd , met het Sakrament gegekt en gefpot

,

^ waarom hy den dood niet kon ontvlieden , maar
WQTÓt gecondempneert geëxecuteert te worden metten
zweerde y op den 28 November 1569 (2).

—

Antho*
nis Jacohszy oud omtrent 60 Jaaren , is , volgens

het vonnis van Alva geuit door Burgermeesters
en Schepenen van Middelburg, met de koorde ge-
ftrafd op den 15 Juny 1570, om dat hy zig bege-
ven had in de dwalinge en Sefte van de Calvi-

nisten , en na gedaane belydenisfe tweemaalen
ten Nachtmaale geweest was (3).—Niet minder
werden de Doopsgezinden te Middelburg ver-
volgd, naardien ze afweken van de leere des
Pausdoms, waar van my zekere bewyzen zyn

' onder \ oog gekomen in het Crimineele Regijler

der Stad Middelburg kopende 1535—1585, alwaar
met nanmen genoemd worden Hendrik Alewyns ^

profesfor en leeraar van de Sefte van Mennon ,

"^Geeraard Jansfen Duynherder, Jan Marinusfen
van Oosten » ter dood gebracht op den 9 Febru-

• 4 izzii:. .. .. , '

'*

<i; K 2 ^ arv

fi) SenttDtien Van jft^a^ bi. ?62» 353.
(2) S«ncentien van j4lva , bl 38t, 38a.

(3) SoBceoüca vaq Alva, bU 3919 39a.



t48 Komt VBRSAAt ni'Rè^oiuutn' vah

ary 1569 (i)'. Bastiaan Cömetiffen, Mayken j^anf

weduwe van Franr Laurenx , en jilalken Jam
dochter van Simon Dirkt 9 op den z Mey 1569
{2)iAnnêkm JansZfA^n ^^ December 1571.C3) »

Mattbetwv Marinisjm en Magdakna Jaksisi ry»

ae huisvrouw , den 13 Maart 1571 (4), welke al-

len het zelve lot moesten ondergaan, waar by
men uit t^lisfmgm voegen kan zekeren Dirk
Miiuwisz, die den zesden Maart 1570 voor Paa*
Jhtien ter bank verwezen werdt om gepynigd te

worden , zynde den achtften Mey 1571 aldaar ver-

brandt (5i, Hoe ftiptelyk men te Middelburg was
om alles te keer te gam^ wat maar eenigzin^ tot

fleon der Refonnade was , bleek allerklastrst daaii

tilt , dat Jan van /^«rvergiffenis moest verzoekéü
aan de Overheden op den 26 Mey 1569 , om dat •

*

hy zeKere verbodene boeken had verkocht, /t geen
hém voorts fcherpelyk vertreden wèrdt , en gelast

de by hem gekóchte boeken te verbranden (6).

Van Zierikzee zyn , zoo veel ik wete , geen
voorbeelden van Gereformeerden, die om den
Godsdienst het leven hebben moeten laten fe-

dert étn Jaare 1567 , maar wel van vorfcbei*
• den*, dié daarom gebannen zyn , waar van de be-
wyzen voor handen zyn in de Sententien van Al*
va en zynen bloed-raad (7). Ik vinde noch aan-
jgetekend, dat Jaèob Jansz Tack gebannen wenk
voor den tyd van zeven Jaaren , om dat hy zé^

|

ker dood lichaam had begraven al zonder adjijien-

Mie van Priejiers of eenige Geffiifyke perzoonm • ocjg
!

(x) RcgiHer Crimineel iran MiJüthtrgj foU 278 ,879. MarteXaArf
Spiegel dtr Docpsgetinden 11. deel, bi. 389—4od«

(2) Regifter Criminetl waxk Middellmrg^ §oU 183 • ii4»

(3) Regifter Crimineel van Middttburg^ fol. 31Ö.

(4) Regifter Crimineel van MiOiUlhvrg , fol. 318.
1

(5) Marcelaara Spiegel dér Doopscezinden II. deel, bU 587* \

(6) Regifter Criflünetl tan MÊOmtmrg , fol. s8t. » { .

(7) fiiAda. 877* i7>« 2it dt B/liigfa vnUx dt Xtttcr Wr
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U gebruiken eenige Ceremoniën van de bytige kerke

(ï) , waar aan Jan Jacobfe Tack geholpen heb-

bende in eene geld-boete beflagen is (2). Die
zelve misdaad wcrdt ten laste gelegd aan Lode^
wyk de Kleermaker f doch deze betuigende zulks

onwetende gedaan te hebben, en niet uit verfma-

dinge voor den Pauslyken Godsdienst, ja mec-
nende daar aan niet te misdoen , alzo 't is in eca
tyd van pest, raakte mede vry met foortgelyke

boete, en een bedevaart tot de Lieve Vrouwe te

Halle (3). Voorts Haan vermeldt de vonnlsfen te^

gen Cbristiaan Adriaanfe , Adriaan en Jan Hui^
gen , die gezegd worden onbehoorlyk en oneer-
biedig gefproken te hebben van de Ceremoniën
der heilige Roomfche kerke (4); als ook tegen
zeer veele doopsgezinden, metnaamen Dirk An-*

driesfe Kreemer^ die zig van de Pauslyke kerke,

had afgefcheiden , de plechtigheden van dezelve
had uicgekrecen voor afgodendienst, en zig laten

wederdopen by de Mennoniten (5) , Adam Pie^

terfe , Lenaard Huigen , Tonis Meeuivif , Joos.

Dirks , Jan Leenaarts en Anthonis Hendriks , wel-
ke aan hunne kinderen den doop onthouden had-
den , doch daar over leedwezen betoond hebben-
de door den Bisfchop van Middelburg, of van<

anderen vergiffenis verkregen en met lichte ftraffen

vry raakten (6). Jacob Arend Barentfe , Ctaar

Jansze, Andries Cornelisfe, Nele Barentfe , Roet

'

f1) Hc€ roode waartields-botk der Scede ZUriigef , op den 8 Mcf
1368.

(2) Het relvc , op den 14 Mey iy68.

3) Hec zelve f op den 17 September
4) Het zelve , op 27 September ij68.

(5) Hec zelve, op den ti Oé^ober is68, en MareelUrs Spiegel
4er Doopsgefin«en II* deel , bl. 424.

(6) Het roode waarbeids-boek der Stede Zierikz§e ^ op den t/
Oftober, %% Deceober >5Ö9, 11 January , 18 Mey ijz^i tj A«-



Pieurfe , Simon Puwiveifi , Mr.- AJkaé^-XSohA^
Jame Jan Fyerniets huisurouiv , en PauwH

Barentfe, die aliva vcx^rtvluchcig waren ,£yn in-

Mdaagd^ en niec verfchynende gebanneA uit gb»
Md iffri!Bjik<beooftan-Schelde,he€ HEmd-vM ZbivN
tnelsdyk daar onder begrepen zynde , enzyn huiii^

Be goederen aanvaardt ten behoeve van de Ko-
ninglyke MajefteiCv als Graave vaa Zeeland
Te Brouweribavm is lekere yakrms Ac aldtefj

a)t ook' te JVmt» en MidéeUmrg , bet SclNtd^
meefters-ampt had bediend , m een langduurifé
gevangenis ter dood gebracht in het Jaar 156^8 9

hebbemie ia &yM gevangenis cwée boeken ge-

fcfareveo aver het afeemeft ei) vewaUeb'éer A^^

pdftofifche gemeente, het opkomert-van derf

Antichrist, en een proeve des geloofs (2). ^
•

^ Tei^ opziehce van ^uid-Beveland , en de Stad

C^a f mag -men genoegsaani zeker onderOeiitti^

fdac de hervormden aldfiar> die zeer wéinigen fii

getale geweest «yn, hunnen Godsdienst niei heb-
ben durven of konnen oefenen met malkanderen,
wegens de harde bebandelinge , en ftrengheid der
Overlieden tegen de genen die n;aar in het-alter-

minfte tegen de Roomfehe leeringen , of geéfte^

lykheid beftonden te kikken , waar van bewys is

een vonnis van pen: February 1571 , noch ter

Griffie van . Cjo^'j berus^encte,- en behelzende dat-

dt.Baiju tegen Pieter A^tjk^ van Helmont eisebgg^

datn heeft dat hy met de dooien confiscatievan goede»

nn geftrafd zoude worden , onder anderen , om
OAt /jy openbaere, en gedebuteerde bejpottinge des

H. Sacraments hadde jgedaen ^ cdimBy $en kaize

Vanntyn ffeer den Pajfqor was gekqme^^ dif^ iseU

vent
-ft) Itee Roodv waarheids-boek d(ir Stede Zifr$kut op dcp

{%) MfrtflMTf^ficyfi 4€r iHop«|es|iitai 4stif bL |7i-t77«
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gevraegt hadde , U/^^it^fiaet bet gefehréevcn datmm
7 Ji. moet geeven voor biechten ? en zinge^ide ik hoof
dcU,de/yt nog k&men zal, Jdatmett zingen zal vive

êpreêbt ge'^^lèn'^êk»^OÊ b̂ofyke*J^h^fgie , én^ t^pw^
venetUtie die by den gcestelyken Jhiet fclmlaig is.

Alhoewel nu de geaaagdc berouw tmndt f zig

êMCufeerende op zyn dronkenfchap , en toonde èaéêff »

lÊ»nhmt4klÊ^PaJloorgé^ Mben^iê by^vttS^
wei gecondemHèéri , opm Schanm in '^ opmbaep
een half ui^e ten toon teJiaen met twee fpinrohken i

aai ieder zyde een , voorts met- roeden g^geesjelt tt

worden p m 12 Jaermm^ éê^ <iaNe gebéiineeLi

trolk^K>lltH9«Mchtig Waa om «Ik te föhtikkM
"VUft tim -den fiaf der Geestelykheld te blaffen ;

cn de leeringen der Roomfche kerke tegen tè

fprekcn. Noch was de Alagiftraat van Goes veel

te 'flaj^ in hee'vervolgen , itraffen dei"' vryhélé
M zoiveFe God^dfénisi-iRhinaareD , In de oogeu
van den Rentmeester Bewesten Schelde ^r. PhiH^
hert van Seroosktrke, die den 17 July 1572 een
Franüchen brieffchreef aan de Magiftraat van Goe^
nu noch ftldaar berustende » en inhoudende dolt

:rfifcri» ven ^dachten was» dat geduurende de b^
roertens geen Collegien van regeerlnge behoor-
den veranderd te worden, mee eenige aanmer-
kingen over den Godsdienst^ waar by ia een-ei»
MhiHKSig* nftfchrtft of Pé S. wm hetn, woorden
lyti^loidende Mesjieurs vous ferez fort bien de ces

niurmurateurs punir a l'cxejnple dés autres , et

Jiteéa Je fafoit , la commune m devUndroit Jiaw /

.Moty^fkifieurs cjba/ei pf^eui par conni^

V^^f proeede ce mai, dat is , Myne Heeten

gy. wU zeec wel doen door deze murmurm dt rs te

''MI'

uiyuizod by Google



^qfftn ten morbeflde van anderen^ en zoo da$

fcbietU^ wudi 2^0 Jiout met wi^^rd^tu^

Maar vêtk as^m^OM, Mgeftrafil door- by i«|gf»
.

f^ndbeid, nm» waar dit kwaad vmMrtffrnii» . . >^

' De bauDisfcmenien om den Godsdienst gingéa

jjepaardtnet verbeurd verklaringe van de goederen,

d^r gepen. » die op de vooni^Cexi/vaB jAtva

dc^sselyen Raad gebannen werden. Naar tege»
die la^e hebben zig v ericheidc vooirecht-' en vryr
held-lievendc ütads- Overheden verzet t zoo in

Holland (i) , als lu Zeeland , by^onderlyk te

^imkzee^ «Iwaar op hcc te kennen gev(^ vm
den Btljow dat by voormemmf waf offihï^'éSk^,
n;an goederen te doen van de perfoonen diefugitUf
zyn, daartegen is geoppofeert ^ vermits een burgen

f^i meer dan zestig guideu kan verbeuren , m eirxê

fwrffÊgitiifmo^ verktaert zyn (a). Ook werdeft
n^as êwee publicaiim^ dog (mder frmefioHe ^ gepm^

bliceert , houdende derogatie van pnifelt-gien , zoo

verre beroert het crimen lafa majt^Jlatis , of per^^

"^éuiUionis ^ onder \ welk J^ha de oefeninge vm
4(pn Gerefonneerden Godsdienst telde. Nadeo»

'

hand overhandigde de Stad ^imkzee een requiti

aen Duc d*j4lva, tot caffecringe van de fententien

by die van den Raedt der troubles geweezen teegen

èmigi fOMUfi , voor zioo veel aengaet de coqfiwMfk
wm beur g^deren ctmfrtarie bet PrivikgU Am^
141 2 gigeeven by Graeve ff^iUem (4), gelyk de
Raad dezer ftede befloot , op de voorlleliinge •

lem d^ üurgerin&efter éix. de RentmeeUer van
Zee-

• (1) Brandt Hifloric? der Reformatie I. deel ^ bl« 494» 49J.
(2) Nolulen van den ordinair der Stede ^#rfi«f# ,^ dCA

|6 September is^7 • 5 » tt April , 11 September %%6tm
' < (3) Motiiltii aa^Ctt Biad «rdlnalr der Soedt BMbm tf Jslf

(4) Notolen van den R?.ad o-^dinair der Stede Ztenhzet ^ t6 April
^^fo9. Het Privilegie Om^ by i. ^a» giooc Cllimfboe^ 11^

L-iyuizcd by Google



V,, :Zui'AND IK M XVI. Eeuw»», xjj

Zeeland Beooften-Scheldc van meeninge is voort

te varen tot verkoopinge van de goederen vaa

allen die uit oorzaak der voorledene beroertens

uit hec land geweken of gebannen zyn , dat de

Burgermeellers zullen by alle gevouchelyke middelen

poogcn om hem te induceeren dat hy fuperfedeere met

de procedure voorfcb. ter tyden wyle toe gedifponeert

zal zyn op den Requeste van weegen defelve perfonen

by de Staaten van Zeeland , over te geeven zyne

Excellentie, iendeerende tot qfdoeninge van den ar^

reste op die voorfz. goederen gedaan , al volgende

de Refolutie van de Staaten van Zeeland ter laat"

fier Dagvaard genoomen (!)• Het is te denken
dat die waakzaame Magiftraat met dit alles niets

meer zal gevorderd hebben by ^Iva , dan ande-

ren , die onder de dwinglandye moeften zuchten.

Alle de vervolgingen en wreedheden zullen

zekerlyk aangcftookt zyn door den Bisfchop iVï-

kolaas de Caftro , als van wien getuigd wordt
door een Roomschgezinden Tchryver (i), dat hy
groote moeite heeff aangewendt, om die anders

dan hy in 't ftuk van den Godsdienst gezind wa-
ren , te vervolgen en te llraffen , met eenen yver,

die tot het einde zyner dagen duurde , verlaten-

de deze wereld in de maand Juny 1574. Maar
noch de ifnoode yver des Bisfchops , noch de
wreede dwinglandye der Gezaghebberen, noch

de akeligheid der ftraffen , konden de Gerefor-

meerden in Zeeland uitroejen, of zelfs beletten,

dat zy heimelyk hunnen Godsdienst pleegden,

althans te f^lisftngen , daar zy in de Franfcne en
Nederlandfche taaien predikten , en het Nacht-

maal ten Jaare 157 1 bedienden (2; , fchoon zy

K 5 zul-

(1) Kotalen Tan den Raad ordtn. van ZttrihMêt , tf April if6t.

(1) Vam Himipn Kcrkel. Ondheden van 'c Bisdom Zulmé^ UX.
pi en f8.

X3j Vr^thbift Vlüflngfchf KcrkhcAfl» bl. t- . ;
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1^4' Kort Verhaal der RDÓRSiATUè van

iufts misfchien niet hebben durven onderflaan^

te Middelburgs als onder het oog van den Bis-

fchop, Rentmeefter ,
Baljuw en Magiftraat, van

welken de drie eerstgcnoemden bittere vervol-
gerswaren, gelyk ook de Rentmeefter Beooilen-
ochelde, zoo dat de gehuiverde Godsdienst ook
in geheel Schouwen^ 2uid-Beveland en Tholen

niet veel voongang, ten minften in het openbaar,-
konde maken.* "— -

" Zoo rampfpoedig als de drukkelyke toeftand

der Gereformeerden in Zeeland was, tot, en in

het Jaar 1572, zoo aangenaam daar en tegen was
het lot der Zeeuwfche Gereformeerden, die ge-
vlucht waren in Engeland f byzonderlyk naarion-
den. Sandwich en Norwich , daar zy bloejende
kerken heben gefticht, en de reeds bloejende ge-
meenten hebben vermeerderd. Zy genoten een
volkome vryheid van Godsdienst, en hadden by
zig hunne meest beroemde Leeraars IVillem Jan-
Ji .d*Hoorne, en Johannes van Miggrode ^ gelyt
wy reets hebben verhaalt, behalven veele 'aind^^

Ttn \At laanderen y en elders, zoo dat zy door
Gods woord onderwezen , en door de waarheid
die na de Godzaligheid is geleidt wordende

,

in de vertrooftinge des Heiligen Geest wandel-
den.' Zy namen merklyk toe in getal, ook van
verfbndige, en Godvreezende mannen, die be-
kwaam waren om anderen te lecren , en waat'

van *er yerfcheide tot Leeraarcn der Kerken in

Nederland naderhand z^ n beroepen. Het gc-
fchil over de getuigen by het doopen , brachc
wel eenige onaangenaamheden voort fi), iliaar

wrocht echter geen merklyk onheil voor de ge-
meenten in dien tyd. By deze weldaaden ge-

; . .
•

• ' ge-

(i) Bibl. Brem. Cl. 5 Fasc« 4 ptg. 685* CtrJefu rcr. Ant. Tom.'f
puu I. p«£. 174* ' ^-J
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noten '*y Gods zégen inïiunne eerlyke bedryven
en koopmanfchappen ; invoegen zy machtig
Werden om Nederland y en Zeeiand^ tot hervat*
tinge der Reformatie, daadelyke hulp, en aieni
ften te bewy/^en , zoo dra de gelegenheid zig
daar toe opdecdt, omtrent, in, cn na hec ge-*

denkwaardig Jaar i^yi;-^ ^'-^^'y. - ftf5f) ft-/

Behalven den wiéhcigen byftand dóór McHrcfÈf^

en Salvador de la Palma, ten nutte- van Land,
en Kerke, bewezen, en reeds gemelde, gaf dè
gemeente te iVom;/rA, voornamentlyk uit Zeeuw-^
iche Gereformeerden beftaande,- een doorflaande
preuvc van haar vermogen , en liefde tot den
Godsdienst, en vrj'heid. Het gerucht van hun-^
nen voorfpoed , en bloeiftaat in het tydclyke ,

had zig al verfpreidt in Zeeland \ waarom de Op^
zienders, en Hoofdmannen der ftad f^4isfingeni
die de eerfte van allen , in 't besrrn van April 1572;
de poort voor de vryheid , en Godsdienst geopend
hadden y op den 26 pril 1572 eenen Latynfchen
brief zonden door Jitdocus /^f/ , aan de Kerken en
Korijijlorien der Nederlanderen , die zig in Enge-
land onthielden , om dezelven de omwendinge
dier Stad van de Spanjaarden , tot den Prins vah
Oranje, bekend te maken, en te verzoeken dat
zy bun met volk en geld wilden byftaan (i). In de
volgende maand hjai^ van Kuik, Heer van Erp$
(die zoo veel deel had gehad om f^lisfmgen, en
naderhand f^ere, de zyde des Pr/»/> van Oranje
te doen kiezen (2) ) op Nortvich in Engeland ge^
reisd, alwaar hy , tot koste van de Nederlandfche
gemeente aldaar, hondert en vyf en twintig Solda-^
ten ' (Schotten) aangenomen , en hekomen heeft , en
dezelve overgebracht , en tot verfektrdheid binnen" * de

(i) Gerde ai ScKÏn. Anüq. TofU. i pirt.i pag. 8t , 88. * ^
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Kort VsRaAjit du Retqbmati^ van

deJlede van yiregekidt (i). Prins WiUem van O-
raw/Vwasook niet onbewust dat de hervormde Ne*
derlanders naar Engeland gevlucht , wel verre van

behoeftigen, en geringen te zyn, ryklyk geze-

gend waren in hunne ballingfchap, zendende,

door Mr. Reinaert Cafenbroot , aan hun een brief

van den 8 Juny 1572, om hen, overeenkomftig

met hunne belofte, te vermanen van hunnenfchul-

digen plicht , tot hulp en byjland van hunne broede*

ren, zusteren, en van het f^aderland; op dat

de zegen Gods , waar mede hy hunne neering ende

koopmanfchap buiten 'sLands geztgend heeft, ecnen

yegelykcn in overvloed naar zynen Jlaat, hun tot
^

geen vervhekinge verkeerd werdt : met ernftige

waarfchouwingc , dat zy alle kwaad vermoeden

afleggen moesten , alle uitvluchten varen laten , alle

onmatige begeerlykkeden dergierigheid byzydenjlelten,
' en de verzochte middelt n des gelds verjtrekken , en,

'

Sereed maken (2). Insgelyks heeft die zelve Vorsc

en wedercm vermaand, door Mr. Lieven C.^

^kuaert , dienaar des Codlyken If^oords , met een

hnef van den 26 February 1573, die vry fcherp

is in de rechtmatige beftrnffinge der nalatigheid^

van fommigen omtrent hunnen plicht ter onder-

fteuninge van het Land, en de Kerken, hoewel?

de Prins wel wist, dat hunne koophandel deze Jaap-

ten zulken trein niet gehad heeft als l?y plagt , ja

dat in fiedevan te winnen, zyfomtyds verlies mog-

ten gevonden hebben, doch 't welk hen niet ontfloeg;

van hunnen plicht om Gode te geven, die 't hun

€tl gegeven had, om zyne Kerke weder op te rechten,

al is 't niet voor allen, en alomme, ten minjlen^

voor hun, en bun Vaderland (3). Na dat nu Prins^

H^il-

(i) Bor Nfder! Oor?. VI boek, bL |7X. [«69]. ffotfi VtdtrlMnd^

Uht Hift. VI. boek , bl. 239-

(1) Gtrdefü fcrin. Antq. I. c. pag. •9*-f

(j) OtrJtJmt 1. c. P«g. 95—K^o.
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' ZsMLAMD m m XVI. Èmvn^^ '^ 157

VTiUm «flto Ordnfi A$ c^ebttTl^^m dê 'ff^
i^r^GerefarmnrAn ^bSd begeven, ten Jastfè 1573
(1^ , fchreef hy op den 29 December 1573
yere wederom aan de Minijlers , Ouderlingen , Df-
Slfcnm» en andere goede Cbns$enen vamde uuge^

wekene NederUmdfibê Kérke » rejideerende bi

Londen, en vaardigde met den brief af Jan
Kuyk (boven vermeld) , om van hun te verzoeki

de fomme van twee dmfend Carohu Guldens ter

maand , tot beboefi f^byfiand y en verlichtinge der

Stad Fire, wélke» door dê kosten tot verdedigin-

ge des Vaderlands , niet alleen zeer verachterd was ,

maar ook by het overfyden van veelen , en verfcbei^

den van de voomaamjie , en notabel/ie borgereti »

én ihwoonderen derzelvet flede (3> Wat later , in

\ Jaar 1575 , fchreef ii(Sr Oasfif van iValcheren

op verzjoek van den Heer Boifot, Gouverneur van
tf^alcheren , xx\t naam des Prinfe gedaan, aan de

Predikanten ', en Ouderlingen der X^ederlandfcbe

.

m Franfcbe Kerke» m Engeland , met vchoix
dat zy 9 die meest uit HoUand^ en Zeeland oor*

fprongtyk waren, en dien God verleend had, uit

gunst, veele goederen , en vrede in een vreemd ryk^

niet wilden nalaten om van hunne goederen hec
Vaderland t en den Prins te onderfteunen (3).
Waar by de Prins eenen brief voqgde aan hun
van den 11 September 1575, verzoekende, en be^

gerende zeer ernflelyk , en zeer vriendefyk biddende,

dat zy hunne liefde bewyzen , en^ den Lande van
HoUemd u öatekmmh wiUM', mits alhier hi al-

le naarftigheid over te fchikken honderd yfere
ftukken gefchut , die zy toen grootlyks van doen
hadden tot hunne verdedminge » tot vorderinge
van. Gods Kerke , en befchmninge van hunne

^ . . ^ Brocd-
fl) Gtrdefims hi ftrfn. M»
(2) Gerdejtms 1. c. pttg. S^S—294«
Cl^ Qerétjim I. «. fi^

uiyiü^ixi by Googl(



' JsS Kort. Verhaal i)£R Reformatir vak
• \

Broedererf Deze laafte brieven loepen dcfl

bepaalden tyd van de hervattinge der Reforma-
tie in JZ'eehnd wel voor by , maar ik hcbbe ge-
oordeeld die hier .afJe by malkanderen te moe-*
ten voegen, om den toeftarid der gevluchte Ge-
reformeerden uit Zeeland in Engeland daar uit op
temaken, ten nadei-e vertooge(2; dat degewaan-
Öc befchuldiginge der Roomsch- en Spaanschge-
zinden > als waren de hervormden fleohi s van de
gerin^^T:e , en armfte ingezetenen van Nederland

^

cn Zeeland geweest, onwaarachtige en onrecht-
matig zy, en dat Gods vloek geenzi. ts is gevolgd
op den vloek der barbarifche vervolgeren tegen
de Gereformeerden, maar dat zy , inzonderheid
lx\ Ingeland, hebben ondervonden, dat de zegen

des Heeren ryk maakt ^ en 'er geenfmerte byvoegt t
' cn dat de Godzaligheid nut is tot alle dingen^ en
» ten alten tyden , ook van vervolgingen , hebbende
de beloften van het tegenwoordig , en toekomend
kcven.^^

. 'uh'ü^
'

\ .' .vf^^v ;>
,

(t) Gêriejtms ]. c. pag. I97—298.
'. (t) Zie dit kort verhaal, blads. 102—ti2«

V- HOOFD-
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^ V. HOOFDSTUK. .

éütnuating en berfieUing der R^ormatUm
' Zeeland, fedm émjaare 1573 mt^oo:

Het wonder Jaar 1572 was een Jaar der ver*

losfinge voor de Hervornïëe Kerke ia

JZeeknuL Deeelvt had nu vyf Jaaffa gebukt ge^

caan onder het wreede Jok derverdrukkinge, en
3er (lavernye. Alle pogingen der menfchelykc
wysheid in de Jaaren 1566 en 1567, om haareè

jsmtnerftm voor te komen p alle helrkracfatcil

ten Jakré f568 óp de been gebracht óm haar te
verlüsfen, alle de watermachten federt het Jaar'

1569 uitgerust om haar te bevryden , waren mach-
teloos, bevonden by de uitkomst. Haare deer*

tiiswaardige cetfteringen ftegen ten top in de^aa^
tol ifffo en T57i > zonder den minften aaiiMft

van hoope » om langs wegen van regeerkundige,

en mrfchtige middelen der vernufttgftf, en dap*

Eerfte menfchen , tot aderahalinge tc konne&ko*
len. De God der Kerke bad dat werk van vtaf^

fosfinge voor rfg zeiven bewaard , en op dat

feen fterveling zig zoude kennen beroemen myn
and beeft dit gewrocht^ wilde Hy de vyandcn

der zuivere waarheid gebruiken toe werktoigem
In Z3me hand, om zyne Kerk in JZeêUmd te i^**

den , te gronden , en te bevestigen. De aanlei*

ding daar toe moest g^géven worden door den
idlerfeiften vyand der Kerke den Hertog van Al^
ba. Deze md het leger des Prinfe van Oraa^
doen fmelten in \Jm 1508 » had zig een trotack

beeld als overwinnaar opgerecht (ij), en verkren
•t . . : ... .

"
(i) Mernrfits w. Belg. Ub. I. wig. s8. Sor KederL Oorlog IV,

boek » bl. is6, w » SfS. £iS4, mi* |kdtrU WftodM

L.iyuizcd by Google
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gen vfH^ tÜningiike BUmdHh \ ék ty^n MHü
faufchen het inkomen , en verblyven in haar ryk
had opgezegd (i) , waar door hy zig vefbeeldde

\ét Watergeoscn .soo geknakt te hebben # dat hy
an hun vermogen ter see niets té vreezen had;
hier op onderftonc hy den hondeftften penning
van alle goederen eens, den twincigften penning

' van de onroerende goederen by verkoop^ en den
Uenden van de vai^oqhi wordende waaren (2>^
Meds al van den Jaare 1569 geeischt» in t ëegiO'
des Jaars 1572 met geweld door te dringen, om
dus een onophoudelyke bronwel van geld te heb-
ben, waar voor de Koning van Spanje, zonder

- me i^osten, een ulryk leger in B^ederku^ Ipoj^.

ét onderhouden om de ingezetenen in ket^tMÊ
van altoosduurende flavcrnye te fluiten, en zig

voor alle Vorften ontzachlyk te maken. De ver-

ilanfligfte Nederlanders in zyn Raad vertoonden
hem, dat het onmooglyk waa om aoo êen ibhac^

dnge^ als de tiende penning , onder een han**

deldryvend volk in te voeren, en wezen hem,
aan, dat hy langs andere wegen, die draaglyker

waren , byna tot bet zelve einde aoude kooneii
komen, doch aonder vrucbt« De Staaten der^
Landfchappen wonnen by hem niets meer, met
hunne vercoogcn, dat daar door het verderf des»

Lands zoude veroorzaakt worden. Niet alken
de £delen , Regeerders der Sceden , en de gean
mentlyke ingezetenen van Nederland, maar ook"
de Geeftelykcn waren over dezen ongehoorden
last ten hoogden aangedaan , voornamentlyk te

Utrecbi (3) , en ook. in 2^ê$kmd, alwaar de Bii^,^

fibop vam Middelburg , met en benevens de £de4
len , en goede fteden ww^lZeeland, op den 21 No^

vem^
[tI hkmrfimt U c lib. 3 jpag. xis. Vaderl. biil. VI deel , bLM Zie bisr Tortn bladi; 77» 78* ,*

tl] J»r IMiti oOTtof» V bota, sia--sss tie»-*sMl*
%

• • •
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Zbilakü m es XVI. Eiowft.

vember 1571 het bcfluit namen om de betalinge .

van den tienden penning op te fchorten » tot dat

alle de zeventien Nederlandfche Landfchappea
hunne toellemminge tot dezen eisch zouden ge«

geven hebben (i), *t welk even zoo veel was,
als of zy vastgefteld hadden die heffinge nooit

te zullen doen , mits de ftandvastige weigering

der geeftelyke en wercldlyke Staten van Utrecht»

Evenwel wilde j4lva met geweid 'er mede door^
en haalde dus op zig de rechtvaardige verontwaar^'
diglnge, en bitteren haat van allerlye foort vart

'

menfchen. Deze zyne dwinglandye was niet de
oorzaak van den oorlog, gelyk fommigen vol-

gens verkeerde gronden voorgeven (2) , want
die was reeds van den Jaare 1568 cevoerd, om
den Godsdienst, en vryheid , en dus lang voor
den eisch van den honderdften, twintigften, ea
tienden penning; maar dezelve is , door Gods zon-
derling beftier, geweest de aanleiding tot hervat-

tinge en voortzettinge van den Oorlog, ter ver-
kryginge van vryheid in den Godsdienst , en Bur-
gerllaat, byzonderlyk in Zeeland ^ daar dezelve
begon , op Paaschdag des Jaars 1572 , na dat
korts te voren de Briel door de Watergeuzen was
ingenomen , op den i April ; want ten dien tyde
(het zy dan geweest den 6, 2, of den 5, (3) of
den 8 April (4) , waar omtrent de fchryvers ver-
fchillen ) wierpen de f^lisfingers de Walfche be-
^ettinge uit de ftad , weigerden de Spaanfche ben-
den , voor hun gefchikt , te ontfiingen , braken
het reeds vin den grond begonnen Kasteel af,

^n maakten zig vervolgens onverzoenlyk by j4t*

•1 -I • L va

fil Boshorn op Rêigfrsberg l deel, bt 467.
'

rsT Bran^ HUkorie der Rcformade I deel, 53%
f3] yroUkhtrt Vlisfingfcbe Kerkhemel, b!. 3. Ifoorr t 1 dqck , BUh

'34. J^or VI boek , bL 369 [aöt]. BoMbom l deel, Mi» 19%. a

GefuTciif gefiehitd. T«d. 1 , bl« ift.

Ifoo/rVIboek,
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pa ). Dus openden zy de poort voor de vryheui,

niet door krygsmacht hun toegezonden , maar
door zig zeiven , en baanden den weg tot de Re-
formatie, zonder echter eenige ongefchikte han-
delingen t^ plegen, gelyk in den Èriel^ en n%-
i^jerhand elders gefchiedt , meest door het

krygsvolk. Dit voorval is te aanmerkelyker, om
i:^t Keizer Karei ^ onder de geheimen van Sta^t,

de Nederl^den betreflende, zynen zoon Philips

had aanbevolen, dat hy inzonderheid zqrgezou-
•

fj^
, dragen voor f^lis/Jngen, 't welk hy noemde

de Koninginne en Skuter van Nederland (2). Dip
jpiUergedenkwa^rdigfte omwenteling van zaakq^
^daar, welke vervolgens eene verwonder^ngs;-

waardige herftelUnge in Kerk en Staat te wege
bracht , hebben de kundigfte fchryvers wel van
voornemen geweest om wydluftig te verhandelen^

inaar zulks niet volvoerd (.3) » zoo dat men , tot

Jieden toe, de oaalle aanleidinge , en middelen

pp verfcheide wyzcn vermeldt vindt , doch die

|dle toonen dat de God der Kerke, op eene ver-

. bazende wyze, dezelve heeft doen gelukken,
hoe gering cUe ook waren in zig zêlven. Het
JSpaansch Jok dus afgefchudt hebbende , gaven
édie van P^lujingen in fchrift en druk uit eenige

•redenen , door welke zy tot dit werk gedrongen wa-
rren (4) , TLonder V geen vreemd was , van 't Jluk

jeen fchryver, die gedurig poogt in te prenten-,

ydat 'er om de Religie niet geoorloogd is (5)

»

waar van de Vlisfingers hem hier tot waar-bor-

cen zoudej[^ Maar \ was^ vQpr.g^rst,

on-

fx) VtderUndfche biftorie VI dc«l, bl. 35o—3Sa« .
i

*

(2) Boxhorjt .0^ Reigersberg I dcel, bl. 208.
. /3) Boxborn op Reigersberg II deel, bl. 604 en Idtel, b)*

'
(4) lioxbaru op Rei gersberg II deel, bl. 54S.

' O) Branét UiAorie der Rcformuie I deel, bl* ^ay.

naar de aanrncrkinge vafi

Google



oonodig met uitgedrukte woorden van de Religie

te reppen, om dat de andere bygebrachte rede-
nen hunnen afval van Alva overvloedig billikten,

en het ontydig zoude «yn geweekt om plat uit

zig geheel te ontdekken, en blood te. ftellen

voor den haat niet alleen van ^Iva , dien zy. niet

konden ontgaan, maar ook der RoomSchge2i^l-
den , die welmeenende waren omtrent de bur-

gerlyke vryheid, en daar naar haakten , maar niet

zouden hebben willen gedogen, dat de Gerefor-
meerde Godsdienst de overhand nam. 'tWas
dan genoeg dat zy ingewikkeld van de Religie rep-

ten , als zy ^rt. ^ en 5 zeiden dat den Lande van
Jf^akheren, en de Steede f^lisjingen , zeer bedorveé,

verbyftert , en tot ruyne gekomen waren — tieur

dien dat by duizende perfoonen uit den Lande gr-

S^lucht waren (dezen waren geen , of weinige -

Pausgezinden , maar Gereformeerden) naar En-
geland , Duitschlatid , en andere gewesten (i) , daar
Gereformeerden waren of geduldt werden. Ten
tweeden , 't blykt dat hunne onderneming ge-
fchikt was voor den gezuiverden Godsdienst

,

zoo wel als voor de burgerlyke vryheid , om dat

iy by niemand hulp zochten als by dc Gerefor-
meerden. Hun brief, tot dat oogmerk , aan de
kerken en konfiftorien der Nederlanderen zig in

Engeland ophoudende, is voor handen, en daar

in fchryven zy , dat het fluk hunner omwendinge
diende tot Gods eer (2). Ook ontfangen zy vait

niemand byftand als van de Hervormden. Het
eerlle krygsvolk dat zy ter hulpe kregen , waren
twee honderd foldaten, by die van de Religie

binnen Antwerpen heimelyk aangenomen, ónder
CapiteinJS/omar^ , die, in verfcheidene fcheper^

. •i wu co t. .li . 0 .L 2 *j \^ O . . ver*

(i) Boxborn 1. c. bl. f45. .

*

(a) Gfrdf/ii fcrin. éadk^Tanul BarU t fatf. Sl, ef, , 1 . >
^
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«

v*:ver3eeld , "te F'tisjtngen aankwamen (i). En gc-
• lyk *er daaglyks krygsvolk kwam van aile kanten,

.mis van vluchtelingen uit Engeland ^ en elders ,

-200 kwamen op den 27 April te f^lisfingen ze-

r.ven fchepen met foldaten van wegen den Prins

:van Oranje uit den Briel (2 , waar onder , waar-

fchynlyk, te rekenen is het volk van Treslong,

en van de twee VHsfingfche Hopl eden f^iyik ,

'cn f^lieg overgebracht (3). Weinig daarna kwa-
men de Capiteins Bernard en Eloy met vyf hon-

r^erd Nederlandfche foldaten , in Engeland gelicht,

als mede Capitein Morgan met honderd Engel-

fchen (4) ; vervolgens verfcheidene Franfche en

Nederlandfche Hoofdmannen met volk, en Vlaam-

fche Edelen benevens hunne broederen , die

7.ich in V ooghe vonden t en by huis niet houden dar-

(j > , om dat zy Gereformeerden waren , 't

-welk van de Heeren van Schoonewal , en van IVa"
vervliet bekend is , gelyk ook van de meefte krygs-

Overften. De eerfte Predikant , om voor dit

^olk te prediken, leest men (6), was de Heer
jyOuterleau , uit Vrankryk gekomen , van wicn
ik onder Middelburg nader bericht geven zal.

-
. , De aantekeningen van dien tyd onibreken , ook

<Ie naamen der Predikanten die federt de maand
April tot September 1572 voor de bezettelingen

en burgers nu en dan zullen gepredikt hebben in

byzondere huizen ; want het fchynt dat de ker-

ken voor eerst tot dienst der Roomschgezinden

zullen zyn gebleven met derzelver beelden en

. (i) vam ReidScderU Oorl. Iboek, bl. it.I
fa) U Petit Chron. Liv. X pag «»y.

. . ^ .

(3) iJoofi Ned'^rL hiftor. VI boek » bl. 136. Sor Nedetl. Oorlog#

VI boek, bl. 37»' [26.^]'

(4) van Reid Nederi. Oorl. I boek, bU la. 11. Sqt Op 4* MDg»«
haalde plaacie.

'O Hooft NederI hiilor VI Soek , bl. *J7.

yr$iik^r$ VUtOagTclie kerkbemi» bl. v
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lieraaden , die eerst naderhand zjullen zjm weg-
geruimd dp eene behoorlyke en ftllle wyze ,
wordende nergens eetiig gewag gemaakt van
beeldltormerye , of kerk-plonderinge te F'lisjtn-
gen, in, en 'na het Jaar 1572. Dit gefchiedt
zynde , is op den 28 September 1572 de eerde
Jjredikaiie gedaan te f^lir/tngen in de Nederduit-
che taaie door DaniëlLindeman uit Cóhff.J: ^9^,
en na den middag door Mr. Mattheus uit'
Johann. VU: f 37: welke beiden evenwel, zoo
veel men weet , geen gewoone , en vaste Predi-
kanten te f^luftngen zyn geweest (O , ftaande
als eerfte gewoone Leeraar te f^lisjingen, federt
het Jaar 15^4 , bekend Jacobus Bafelius, en na
hem Jobannes Gerobulus , die ten Jaare 1 580 voor
een korten tyd geleend is aan de gemeente vaa
Brugge, 't gene reeds m het voorgaande Jaar door
hem verzocht, maar van de Mag'flraat van f^tts^
Jtngen was afgeflagcn, volgens deze aantekenin-
ge: Op de propofitie in V Collegie van IVitte ge-
daan fy den Mini/Ier Joann. Gerolmlus, te weten,
ê/ myn Hecren hem zouden wilkn toelaten te ver-
trekken naar Brugge, daar hy zeide begeert te we-
zen, is gerefulveert , en hem voor antwoord gege-
ven ,dat myn Heeren niet en ver]}aan denzelven
Gerobulus te ontjlaan ; nemaer dat hy zat alhier
continueeren in zyne Minijiene , en alzoomyne Hee-
ren van IVet verhopen te verkryg. n den ontfangst
en adminijiratie van tienden onder hun resfort ,mt-
ten een inzien hebben op bet meerder onderhoud van
Minifters en z. v. 2). Deze zyn opgevolgd door
Cornelis de Hond , David Arundeus . Daniël de
Dteuj uflbrabam van der Mylen (3}, en JSIicalaus
• L 3 oii.
ff) rroUkhen VHsflngfcbe kerkhemel, bL f, 6.

.
Ze«r TeffcWUendf zyn de «tvatlca* over hei VidtrJaadVi»

' - • * • % 'eg»»
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OttffOtiuS t die' de laafte is der Prediftantfèfi, dte^

ia de zestiende eeuw.c ce Vlisjln^en zyn bcroe-^,

pen ea gdeDid hebtbeai Tao deze allen hie^
leoi.verUoitf aan'te tèkenea is onnodige om-ése

. ds Wel "Bj^twasét Hber (x. FhotMert alteft

hunne perfoonen
,
lotgevallen , en dienst aangaat,-

omftandig heeft aan 'c licht gcbi*acht in de hiftch

riQ ^er VJisfingfche Gereformeerde kerke ^ ge-*

maiad Dê J^m/ing/ibe-ié^kkét^eiipg WWtt^#tW
noch nafchryven de naamcn van de gewoorie-
Walfche Predikanten , te T^tisfingen Beroepen'

voor hec einde der zestiende eeuwe « ^artin
Sémip die in 'i Jaai^ 1589 të JP^fm kwam <2)>.
en vott daar len Jabre Ï584 fë JÖ^W/ en y^a*'

, dB Jonge , die hier ftond van 1590 tot

1^611, welker lotgevallen men ter aangetooge
plaatse vindea kan (3). 'tls buiten twyfel^dat,
sa éÉi VMsftigen aan Koningin Ekzabetb verpand
is., c» ay dkai^ Engelfche bezetting in hieldt, en
tot krygsoverften aanftelde den Ridder PhiHpr
Sidnei 1J85, en derfLrOrd If^iUiam Rus/el 1587,
daar ook ia ^getsch- zal-zyn gepredikt voo^
09 bMéctifige, en andëren, dóór Bisfchoppely-
ke predikanten. Doch na dat yiisfingen van ko-
ning Jakobus ƒ gelost was , zyn 'er ook Presbyte-
riaanibbe Ëngeifche Predikanten geweest (4)'^

snaa^ aoo verre lieeft kennen . opgefpoord wor^
des p niee vooft Jaar ^ao, tot bet welk zig omt

• T* _•'•»'«..
, «C- . •.« • • be^'

Geflacbt ran j^hrabam van dtr MfUn y gclyk dé Heer Vroïihbert
htefc Aingftek^ndf b^. iu De pOMkei^eUi de«wtgCM «oude nocll

fi^ooter wesen, Inditn hyéeèeHv^ j^neèam-v^m *r 9êêI$9 gcweM
U'dir (niiar hecberichc van Aéamè ift dtimoil^sc dprprodikan.

tt n van Stad en Lande, bl» 21.) een zoon v«s vtp jrê^annrs Myli^
fts ^ predikant te /ippingeJam , Breda , ^^^P 1 wederom tc Ér*^
iki^ van wien men zien kan £or Nederi. Oori. XIX boeJ(f bl»

[58] , en d« Boekwwl wi Maart Z731 , b|». 144.
* (ij Bladü. 11-^50; ' • .

•
.

.

<2) Reglftw dèa pasteur» WaloT>nef , pag. 40. •
•

(3) f^ralikben VlisCngfche kerkhemel , bl. 350, jfi, '
• . .

,

(4) . yrglikbrn YJiisiia&reUt kCfiüuMcit bit 3*71 ca 3191»
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fc&ftk^ niet liitftrai. Na dat de ftfelöritódë tèil

Taarc 1572 te ï^lisjïngen hervaJt' Wïé /gö^iïtó^
^idve daar'in 'Éfe zestiende eeuwe^tdt céH Ifto^

'

fetf bloeiftètó?. zöo dat hét gètri dc* Predikaiii -

ïöi, cem v^tó twee tót ïmb , en WrvöTgeiis vati

Bttè dJt vife^iij?^^èrineerdenJ. Hefc 'ïs derhalveA
^

Viernioedeh^dlat de gezamentlyke inwoonderi
^ii y^lismè^9 \^^^ zondér ^ctonderinMi
dén gefi^^i^ GÖdsdienst züÜén liebben >

gfenoraéli , èh'^ (fet Hfe'^einige Roomschgc^toïleh'^
'die hiei* mochten gebleven zyrt , en niet vertrok-

Jcen naar de Spaanfche Nederlanden, eerlang zul-

len zyn uitgeuorven. — De iörg ékr Overhedeii
"begunftigdè de Reformatie' hiet vtreinig, door tè
'fnifjin^en een Latynfche fchool op te richten ^

"rèeds Voor den J^are 1588, ofil de jeugd in te

boezemen de taalkunde . en geleerdheid , die de
Kéformitie ondëffchiagibn (i).

'

eerst hunrie habuürefa, en
'Verder afgelegefheh ten platte lande tot bondge- ,

^dOteö 'padden gemadkt (2) , rusteden niet voor
"dat zydeftad^^r^in hun belang ^ladden getrokken

X?^» 't wetk hun gelakte den derden C4)i of
Vierden dag van Mey des Jaars 1572 (s) , zonder
'dat of de geweldige aanval der Spanjaarden 0),
of de vert-aderye, welke den aanleggeren het
4ëVeïi kpste (7) , die ftad w'edér onder de gehoor-
"^mheid yaïi ^/v^ konde brengen. Dui deedt
*2ilg iö dezëlve ftad de gele'genheid wedet op om
•'^ h 4 \ ' de

N (i) l^rotikbkrt VIi«Gngrche kerKhemet , bl. 336—3yt- ^

\V P^^'^ Chron. Liv. X pag. 325.

'\(v Vkdeflahdfch* Hifloric VI dcc^ W. 3J3— 355* T^cnwoof
tlaat van Zetland \l deel, bi. 158— 164.

^9fborn op Reigersberg II dtcl^ bl. $48, //«o/V NedcrL hiftor,

^1 béè» , bl. 237. 11' "

(5) Brandt Hiftorie der R^foHhïtiè I déél 9 bl. 52^* PftitChxot.
* ^25

lioop fïedèrl. hïftor. VI boek , hU 23^ • '
'

3P/ri# Chhm. Lln t ^»g. 22t>.' " - -
'



1>

beilendiger gevolg (e hervatten. De Toldtuttea

der bezectinge poogden $ op lakmoencswoiid 's

Jaars 1972» daar toe den weg te banen , op eene
onwettige wyze, met geweld, door beelden-
brekinge, en kerkfchenms, 't welk eenigen yan
hun met dendood bekochten (!>» alzo 77«^f|Mif

jQonverneur van f^iisjingm $ mee |ta^t in de
kerk loopende , eer men nem gewaar werdt of
^yn voornemen beletten konde » één of twee
doorflak , welke daad door de bezetting zoo eu-
vel werdt opgenomen 9 dat zy hem den dood
4reigde , en umchold voor een moorder en Pa#
pist.— Kort daar na, in dit zelve Jaar 1572,
'lyerdt de hervormde Godsdienst te f^erc inge-
voerd , en opentlyk geoeiend.,

.

h De eerfte Predikant waa toen wederom # ge-
Jyk in 't Jaar 1 566 , Jan van Miggrode , vm
wien te voren reeds gefproken is (2), waarom
ik hier alleen zal aanteekenen, het gene van Ixera

.
vermeldt Haat in de Naamlyst der Predikanten
van Fire (3 ) ; D. Johani^ Miggrodius. Eenyds
BxKmnb PrUfter im dm Jladt 1 m qp d$ mrk^

,

bervorminge toe. Daar na de eerjie Predikam.
Overiedenden 6 Mey 1627. Oudtzynde gó Jaa^

,

rerif na S5 Jarigen dimfi ab hervormt Leeraar

,

befyahen zynen dienst <UtRoomscb Priefter. Hy
%vas Scriba op de gearresteerde Synode van Zee*
landt^gehouden te Middelburg rff» i Februaryi^gi.

11. Van den tweeden Predikant te Fere worde
dit aangeteekend in de aangetooge Naamlyst

:

Pieter Izaakfen. In wetk Jaar by bier geko*

men
fj) Bmt Tfederli Oorlog. VI bock , bL 393 Tigtnvoordkn

a«»c van ZfêbméU d«tl, bi» f• .

• (2) Blad«. 90— 3.

^3; Zie 'ieze naamlysc in de Boeksaal van Mey TTfT » bl. 60419
^•a we4eroa «Ootu^iyk ac4rttk( Hiffingin WU

Liyiü^ixi by Google



'

. men zy blykt nut geene zekerheid ; maar wet , da$
. i6y boven gemelden Miggrodius zyn Amptge-

. tkOQt geweest zy ; die egter langen tydt voor en
na hem gedient heeft. Hy is bier, op het ver--

zoek van de Miniflers , van zynen dienst ontjla^

vendoor de Regeringe , op den 2 Maart 1588*

.
Dewyl hy op den 7 July 1585 in de konfillorie

. te f^lif/tngen verfchcen, met noch twee Predi-

kanten, om het ontllag van Gfroto/ttƒ te verzoe-
ken (i) , moet hy al voor dien tyd te f^ere den
dienst hebben bekleedt. Zynontflagdoorde Ma-
giftraat van f^ere, in de gedrukte naamlyst ge-
field op den 2 Manrt 1588, werdt eerst toege-

• fiemd op den 28 Maart, op welken zeiven dag
Bucerus in zyne plaats is aangenomen onder
voorwaarde van hem te zullen ontdaan , in-
dien hy beteren dienst zoude konnen doen inylaanderen, volgers de Notulen van de ftad

Vere, op den 28 Maart 1588. Ik vinde den
raam van Pieter Izaakfen nergens in de Zeeuw-

. fche Synoden gemeldt , en ny is zoo weinig
bekend geweest , dat hy in zekere lyst der
Predikanten van Vere voor den Jaare 1620 nicc
eens genoemd wordt (2).

m. Meer naam en roem heeft de derde Predikant
. van Vere nagelaten , van wien , in de meerge-
melde lyst, het volgende ftaat: D. Gerfon Bu-
cerus* In plaatfe van D. Izaakfen beroepen
den 2 Maart 1588 f volgens de Stedelyke No-
tulen , den 28 Maart). In den Jare 1615 be^

roepen te Leyden , dog Jloeg bet af, als blykt uit
de brieven van S. Episcopius aan C. Vorftius

,

te vinden in Epift. Erud. No. 7. en 8. (3) In den
L 5 Ja-

SrroliHêrt Vliffflnffcbe kerkhemel , bl. ts.
Hmnmmt Suusch Vlaanderen, bl. IS7. Stbookmi de CaB.UI-

«j. P^g' 495*

(I) Moiiiica TAB dca Raad der Stad Kiu , op dca 19 Juvy xdif.
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t^è KoRï Vêrhaal DUt Rk^ökMATii van

^' Jare 1619 beroepen Vlisfingen, dog bedanktel

;' In het Nationaal Synodus v^n Dordrecht , ge-
*^ houden in de Jaren 1618 16 19 werdt hy, ne-
" t^ens J. Bogerman en W. Baudart , verkooren tot

' gie nieuwe overzettinge van het Oude Tejlament
;

't^^ welken einde hy voor enigeh tydt van den
'-' dienst dezer Gemeente ontjlagen werdt den 22 Au'
' gustus 1627 , en vertrok naar Leyden , daar hy
• nog vóór de voltooijnge van dat werk, den 7
^' jiiuguJtus 16^1 yoverleedt. Ondertusfchen wetdt
' by zyn vertrek, by Refolutie van hunne Ed. Mog.

van den 23 Jauary , 30 /Ipriï , eni2 Augustut
-^'i62ó vryheid gegunt tot beroep van enen derden

IS^'jLeeraar , alleenfyk voor den tydt van zyh qfwe-
'\' ltigheidt , zynde tot nog toe hier mctar een Twee-
'^\^al geweest. Zyne verdienllen zyn waardig wat

omliandiger verhaald te worden. Het is tny

teiét gèbleken, of hy afllamde van den beroem»
^l'^den M. Bucerus , die in Engeland ftorf teti jaa-

1551, en wiens leven en lof omftnndig is

• r'T)efchreven (i), dan of hy de zoon geweestzy
"•^^Van yacohus Bucerus, die te Sandwich predi-
-'-^ kant was , en wiens Latynfche brieven onlangs

zyn gedrukt (2) , dan eindelyk of hy een iia-

^ 'komeling was van Jacobus Bucerus, die in cefi
• Schip vluchtte van Nicupoort , uit yiaandéren
'^tï^^iT Londen, en genoodzaakt werdt té Duin-
^ kerke in de haven te loopen, daar hy deblofed-

duchtige laagen van den Baljuw ontkwam , die

aUrt fommigen zyner reisgenootcn het le\^en

^ koften om den Gereformeerdeti Godsdieh^t

,

« gelyk omftandig in de hiftorie der Martclaafen
te lezen is (3). Zyn naam Gerfon kan ons iü^n-

. * lei-

(i) M. jfdami de v\tis Thcologornm pa£. axi & fqq. Dk fht «
'Pêpe Bloitnt , en anderen.

(7) Gerdrjii Scrin. Anüq. Tom. V. ptrU X pag. X7I—J7^.
Ö) Bkdi. 334 , . . ^ . . . .



leidinge geven om tc denken , dat hy j^en
'."vader in een vreemd land geboren is , wcr-
- waardshy gevlucht was, om welke reden Mofes
•'dezen naam aan zynen zoon gaf (i). De tyd en
^'plaats zyner jeugdige boekoefeningen zyn on-

bekend; maar zeker weten wy, dat hy een

••'zeer geleei^d man was, zoo fn de Oudheden en
^liet bcftier der kerke, als in de oude taalet

,

- waarom hy , in de algemeene kcrkvergader nfge

e te Dordrecht , verkoren werdt tot oyerzctter des

O/ Ti 'uit het Hebrecuwsch (^2), èn niet des
' N.' T. , gelyk men elders verkeerdelyk fchryft

/• (3). De Regering van Vere fcheen te onvre-

den te zyn wegens deze verkiezinge , nade-

maal zy eerst weigerde hem daar toe te ont-
- Haan (4) , en 'er niet toe kwam , als onder toe-

• zegginge van een derden Predikant ^5). My
- woonde de Zeeuwfche Syn9de te Tholen by ,

den 20 November 1002 , was Scriba op de Sy-
node van yère , den 17—27 Mey i6ro , een

' lid der Synode van Zierikzee, den 9—13 06to-
' ber i6t8 , welke hem, niectegenftaande zyne
groote bekwaamheden , tot de Dordrechtfche

• kerkvergadering niet afzondt , misfchien uit

toegevendheid voor koning Jacobus , welke? in

dien tyd geftoord was op Bucerus , en ontrfen
• moest worden ; ook was hy Praefes op de Sy-
» rode van Goes, den 14—28 February 1620(6).
' Hy had het genoegen, dat zyn dienst der Ge-
meente van P^ere aangenaam en nuttig was ,

(1) Ada Synodi Dordracenas , p«Q» %4, ^
*

(3; ïn de oude Naamlyft der predikanten vin Fitre ^In de Boek*
ttal van Mey 1731» bl. 606.

^ (4) NotDlen der Scad f>nr , op den 6 February i6a6« ... 1 o

)

(5) Notulen der Stad Vfre , den 21 l ony , en 22 Auguitn^ 162^
(6) Volgens de handelingen der opgetelde Synode, die, behal-

ven de laalVe, nooic door dea druk g^^eea j^ifi^kk Wt^tpo
teel my bUead is»



IJS Kort VutHAAt dik Rvoilmatii tam
•v

^ cn dat de Zeeuwfche , jk alle Nederlandfche kcr-

i ken hem in groote hoogachünge hielden. Maar

\ hy haalde zig op den hals het gevoelig onge-
il noegen van Jacoous , Koning van Engeland , wel*

t ke, gelyk men weet, ten hoogften gezet was

'i
op de Bisfchoplyke kerk-regeringe , in zoo ver-

r re , dat al wie tegen dezelve iets met woor-
^ den of fchriften openbaar maakte , by hem ge-

\ haat was. Dit bleek uit de moeite, die zyn
! Ambasfadeur Dmdley Carkton aanwendde , om

,

1 op 's Konings bevel , te ontdekken den fchryver

\ en drukker van het boek de regimine ecclejia

Scoticano' ; men hielde het daar voor dat het in

^ éZeeland y en wel te Middelburg hy Richard

: Schilders gedrukt was (i), doch daar op on-
derzoek gedaan zynde , werdt hy bevonden ten

< onrechte befchuldigd te zyn (2), daar Carkton
zelf eenen anderen drukker ontdekte r3).£ttc^-

* rus trofmede dat'ongelukkig lot om in 's koning
haat te vervallen , die in zyn boek de gubcrna"

[ tione Ecckflitzig tegen het beftier der Bisfchop-

. pen had uitgelaten. Dat werk beftaat in een
. zeer wydluftige verhandelinge over de beflierin-

ge der kerke ^ opgcfteld tegen eene leerreden

^ van den beroemden Engelfchen Leeraar DoW'
nam, die in dezelve had pogen te bewyzen,

' dat van den aanvang des Chriscendoms af Bis-
' fchoppen in de kerk waren geweest, door den

\
Zaligmaker genoemd Engelen der gemeenten , in

^voorrang cn gezag ondei fcheiden van de Ott-

y derlingen, en dat dienvolgende de Bisfchoply-

ke kerk-regeringe in groot Britanje wettig cn
Godlyk was. Buccrus , des verzocht , onder-

. . nam
(t) Lettres , moirti , et Kegoeitdont da Cheralier Csr/rfo«

Tome III., pag. jj , 36, 47, 48.

^1) ScAten NocQlcn van Zteiamd^ op <itn %f Jinjr x6xf,
(9; Cêfiêiw U <• pag. if|« 1x4.

'



'MM» 4e vined^silM^gem SóOot MMMm t

^Um VM d»l!itf»yKh ëcmr hem bygebfacbr/ ea
•

' zyn arbeid droeg de goedkeuringe weg vant>y-< .

• *i zoDdere leeraaren,en van de Ciasfis van fFaf*
'

' ^r€AfrMy VGlgeos welker oordeel hy dit werk uic*

• ^^te denaiwiQgdes Jam itfiS» toen^federt
f

. eenige Jaren , over liec kerldieftler ia het ter^

eenigd Nederland hefdg getwist was , en droeg
• * het op aan Prins Mauriu va» Oranlf, Mtfk^
• ' «graave Vfl&:f9r«b 'wi*'/-

««^*Cfet*^ng€ntSln ''verder' dit iKirit Wsttr
- door het voor de vierde rei^e herdrukt is ten

Jaare 1634, llrekt ten bewyze, dat het den
' geleerden in Nederland tennoogfte behaagde.
Daar en tegen vergramde bet koning Jakotmf

*

'
. XNHgemeeOf dien het 200 aiiideedt, dat JSm»-
rus groote voorfpraak nodig had , wilde hjr de
onaan^enaame blyken van *s konings gevoeHg-

- heid niet ondervinden. In de Synode van Zü"
v. fitBUÊ ^bouém den 9 tot ém 13 OSober
iM, ttm^ oodet eb Rejohnkm ditnog ffeum
uitgevoert te worden, deze volgende (1). Is ge^

kezen zekere Misjlve van de Clasjis van
€beftm oen dezje Kergaderinge , waer in zy ver^

xoiftm; auMÊ E. Broeder Bueuruif $oê

*7yt^ onfibide f feraeh itp in grooee Ongenaede des *

konings van öroot-Brittannien , en dat om bet

uitgeeven zyns hoeks de Gubernatione Ecclefiae^

.^dat deeze Kergadermge, in zyn faveur, gelievo

se fcbryven msn tyn Frineeêjfis ExssUenHs^'sm
getuigenisfe te geeven van zyn onjhbuk , en-te ver»

zoeken ititercesjte van hooggedacbte zyne Excellent'

Sis 9 tsn sinde zyn Majefieit den woerden Bros»
. der in zyn dienst niss e% vefftoore. De f^ergch '

dsrmgjt mrfiass dis wnsart rsdefyk^ sm bUtig m

(O AAta M. a«IM«« II.An. 4>

uiyiü^ixi by Google



brief^efobrevcn » eq afgezonden zy^ maar
j^,,fP€n mag echtfr fcjsic veilig onderf^ellen, om

en Staaten van Zeeland, iiac Jaar

^pr.^er iio4ig de gupst eja byftand van Koning
' ^ # i».cto4l9^^ ^akc^gflA' ^.iBMhPn-

ejv «ag^n • ^erhalfi^i ^pariw dat

aï^n dien Vorsc een^ ong^nopgen wierdt ge-

1- fieven; aan den ^nd^pen kant, nam de Jioning

T^h^m: J^mvlm Carhm \m\m^ <m 'er om te

.»; >:lagen, gelyk hyr deedi:^ »0o «la hy gekodt
WüS in Walcheren » aa» Gecommitteerde Raa--

-
,
^ro vqn^^ehnd welke het bock van Bucerus af-

. vHim ( i> ; en mderiMnd elde» tU^muvmrd
*V..*W^ Prins (M^urits) van Oranje , dat die van
. JZeekmd daar over gefchreven hadden aan den

; Koning , was geenzmts tot d^sz^hen genoegen ;

. ^och Carkêan fchryfc dn bjn den Prins wri ge»

t flM vandi om dm Koning wUfmene voidoe^^

ninge over dit Jiuk te geven 9 alzo hy opentlyk

• was aangedaan over de oorzaak van zyn onge^

i
' noegen, welke iy, en Graaf H^iUem m$cr $oe^

fcbmsm om de mowrzigtigheid » dm aan de
. • hvaadaardigbeid det genen , over uiien zyne Mar
- ftjieit zig met recht beklaagde (ii). D'iQ volkome^

' me voUoening ichynt hiet ia te iiebbea befiaan»
dat

*^ fi) Varlefon Mem. Tom. 11 paf. 4l2»
(sj Cor/r/ositc* pax* ^9h - - . • )
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l^t Eucerus in Engeland moest komen ^ en den
Koning in Perfoon vergifFenisfe vragen , hoe-
danige voldoeninge die Vorst naderhand van
andpren , die iets tegen zvn genoegen hadden

,
gedrukt , of gefchreven, neeft gevorderd, en

^ jnet veel moeite verkregen (i). Althans de
,
Engelfche afgezant liet geen gelegenheid voor

,
by flippen om den Prins , en de afgezondenen

^. van Zeeland in de Algemeene Straten , over
de voldoeninge lastig te vallen-, welke daar

. over fchreven aan deStaaten van Zeeland t die

, den 30 Augustus 1618 te Middelburg {ioudQH te

),
vergaderen (2), De Prins van Oranje ontboodt

. Bucertis naar den Haag , maar deze vertoonde
. het Rerktyk recht aan de Staaten van Zeeland

jiXs)» kwam niet aanflonts , tegen de ver-

,
wachtinge van den Gezant ; doch in de maand

^ Oftober kwam hy naar Holland^ en te Delft

\ daar hy ziek werdt , en den Penjionaris van die

j
Stad verzocht , om den Ridder Carteton te wr-
zoeken, dat men niet kvuaiyk wilde nemen dat hy^

om zyne gezontheid, weder naar buis keerde. De
^
Ridder Carleton antwoordde, dat , zoo hy van
voornemen was, om van daar naar Engeland te

.
.
gaan , als hy herjield zoude zyn , hy konde dqen

; dat hy best oordeelde ; maar dat het anders wet

^ voeglyk was dat hy , voor zyne terug reize , kwam
hooren wat de Prins van Oranje hem te zeggen

^
had. Hy bejloot derhalven te btyven ; maar de
Ridder Carleton hoorde van hem naderhand niet

r Spreken (4). 't Is waarfchynlyk dat Prins Mau^
^ rits ^ alzo min dXsde Staaten, het fchryven van
Bucerus onbehoorlyk zouden hebben geven-

^If
n,

CarUtonU c Ton.ITIptg. 153 et fttlr:

f2) Cmrietom 1. c. Tom. Il ptg. 199%
f3) Cart^tom 1, c. pag. 317. '

M Oar^mlH^m'lSh. • . ...



17^ Kon VttikAiü6^flPRéMmM*
^' den, incfien zy, in die omftandigheden vantyd^
^ 2ig niec naar de kiefdie zinnelykjieid van den
^ 'Koning hadden nibeeep fchildcèni. Dit bradic
^ te wege dat dé Cpmttilsferisfèn , die, over an*

dere zaaken mdLt Engeland gingen , hevel had^
^ ikn om; ie arbeuhn aan eene voldoeninge ten of^
^^' lUcbte vhn BuuruT^ die €hrdre verwachtte ömcum'
^'^H^'MajcflHt tèn'mHèdigen brUfiéfikrf^

(f) \ en ondertüsfchcn verzocht had dat men bem
wilde verfchoonen om naar Engeland te gaan ,

^ ter oorzaak van^ i^ne zwakheden p maar aan

S béden bad9 oité dit land tn het leven u vmm*
'

' Un , kêdkn zyhe^-'MaJeJieii niet vMaan zoude

[' zyn van *t geen hy fchreef. Hoe zeer Koning
Jakobuf hec fchryven van Bucerus vertoorndei:

blykt hier uic fchiarJyk , en noch meer uit de
Redemroéiïnge gehoudeh van den Birjcbop imm

^ LandafXn de Vergaderingeder AlgemeeneStaa-
- ten den 5 van Sbchtmarind 1618, als gezonden
• yai» Koning Jakobus tot de Nacionaale Synode
•vVibi Z)or^mi^ , want by klaagde daarin,
Op den tehen 'ifd atr tyn Majefleit hezig wdip
om dezen Staats en de Kerken in rust te helpen

Jlellen 9 de ondcrdaanen van hunne Hoog mog.
; daar en' tegen poogden met hunnefcbriften de or^

de, in tynè K&nin^ken gefieU, tMf^boopUfitel^
' pen (2j, ziende op het gemelde boek van Bu^
' cerur. De uitflag van deze vreemde hiftorie is

my niet bekend , als door de uitkomst , welke
leért, dat Bttcirus , en in 't Land» en in de
Kerk gebléven is, toe 2yiien dood eoe » zonder
krénkinge van zyne achdnge , en van elk waar-

* heid, geleerdheid , en Godvrucht mianendea
getierd.

Dit

(i) Cartetw» 1. c, ptg. 3^4,
(3) Mrmét U&ftorit d«r ftnlonBiae ZI| dtüa ^ U

Liyiü^ixi by Google



. . ^tSLAiD» IK Dy XVL £«nie«. 177

Dat -HU binnen Vere in de zestiende eeuwe niet
meer dan twee Nederlandfche PredUooten te ge^
lyk den .dieQst bet>ben bekleedt, moet men voor
geen bcwys opnemen , als of dc RcfiWmatie daar
geen groocen opgang zoude hebben gemaakt fe-
dert het Jaar 1572; maar behalven andere rede-
nen « heeft men aan te merken» dat de.SchoUche
Sta^t tfi Fere, yéi ever langen tvd voor de ze-
ventiende eeuwe heeft plaats gehad (i) , waar
door zig daar veele Schotten met der woon op-
hielden , en dat de ^erfte krygsbezettelkigen van
4eze Stad Schotten waren t ^doipyr van ituik ;
onder Ckxpi. Batfaur derwttrtf gèU^t , gelyk
wy voorheen hebben aangetekend, en (kt der-
halven daar al een talryke gemeente van Schot*
ten zal zyn geweest, die hunnen eigqgi Pl^cd|.«
kant hadden , gelyk 'er jtot heden tóe iiom' eéft
Schotfche Predilnnt ^ en Gemeente is/ die on*
der het Synode van Schotland ftaat* Doch de
Lyst van den eerden , en volgende Schotfqhe
JLeeraars te f^ere is my niet ter hand gekomen»
My 18 mec^^ekerheid bericht » dat de doch voor
handen zynoe naamlyst der Schotfche Predikan-
ten te Fert' in de boeken eerst aanvang neefnt na
bet begin der zeventiende eeuwe.

-j, . Ond/ertusfchen kan de bloei der Nederlandfche
gemeente in die Sud daar nic afgenomen wor-
den, dat reeds op den 23 July 1584 een Latyn-
Tche fchoolmeelter te f^ere is aangenomen (2;^
xn de Overheden zig waakzaam betoonden over
het heil van Gods kerke aan die plaatze. Want
op zeker voorftel des Gmaw van Lekesur tot
bevorderinge van eene vredehandeling met den
Prins, van Parma t befloten dc Regeerders de-

M zer

VI bock 9 bU 139.
—

(a> MkUMirê' VÜifluarche kerkiMBti

,
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iyS Koet Vbrhaal D£& Reformatie van

tpc <ien vrcfdehatrael eeti berigcfchrifc mede te ge-,

ven rakende byzonderlyk de vrye exercitie van di
rechte Cbristelyke RUigie , en verfekertheyt derjelve

óver de voerjz. provintien 9
/ander daer van 'in H

étmfh te ,vjycken , te meer dat die van der Verc]
êder voor ivillen leven en Jlerven , als hebhciide tot

vorderinge Zelve infonderheyt fao lange de lasten

van den oorloge gedragen (i), iu welk lofwaardig
ccvojehm/d^jHeeren van /^n^ völhdMden,.aaiH
gédén zf'TïtóèAtsaid dit befluit namen dat, in eat

geen pays kan werden getroffen , te weten tusfchcn
de Staten der vereenigde Nederlanden, cn den
Kooiug van Spanje ^ die van der Vere beneffègif .

^fih^e JJeden tot onderbout van,den porlo^^^érêyt

te éoMribuèreh alle hai'e middeien , Ja fyf en

goed f tot conjervatie van Godes woort , '^ff ^
Jdnderen, mitsgaders de vfyheden van den lande

'p

gelyk fy df/e vyftien ofte zestien Jaren gedaen Mh
den (2). Hier uit blykt genoegzaam , dat de
kerkhervorming zeer diepe wortelen had gefcho-
ten in de harten der meefteii, ook der aanzien»

lyken te f^ere, die aan anderen ten voorbeeldt
kennen ftrekken om den gezuiverden Godsdienst
te handhaven , en vast aan te kleven , op dar zy
dus, als Edelen des volks , verzameld worden
tot het zalig volk van Abrahams God, en zy by
liec latere nakomelingrchap dien lof wegdragqoy
'dat Jehova's dienst al hug lu3t was. ; :

Middelburgs de Hoofdlfad van Zeeland^ hieldt

het allerlangst voor, en met de Spanjaarden ,

even gelyk jimjierdam in Holland 9 waar in men
zien kan een bewys van Gods aanbiddelyk Albe-

üier, die de hervocinde kerk in Zeeland uit klet-

it)
KocnlMi wm 4e fli|Ai%y • 09 dan it Sowuktt W%

4 Vootica te tod /Wvb «9 te a Ae«U

üiyiü^ixi by Google



MbegtuDclen f 6h bqgë tffppm tot ImtSttr, ^
aanzièn heeft willen brengen. De reden, wclké
die van Middelburg bewoog, om zig tegen hét
Loiidbeftier des Pnnfe van Oranje , en tegen dei

Refonnade te verzetten p hebben xomiliigito hief

Vit poogen op te dekten ^ dat j^wéf wÊgir lr)im
/rVzt'w hadden dan die van P^li:jingc7: , en terVere^

in verjïonden dat de handel van die nabtrnrfge Stef

dm^ niiÈwdotutechtveerdigy maar ontydig, rouw$
inde ibam wi anhedacbêmd umi (i)j 4<>^p bef
halven dat, leert het beloop, en deg^keni^t
van dien tyd, dat die van Middelburg bet aan

,

den band der Üavemye gekiuifterd wierden, doof
het groot vermogen» ^oo ivan^ den fitadhonder
van Zeekmdf den Heer van CappeUe, en ü^aehe^
die behalven zfn krygs^k^ en geaag,' eene oni
geineene welfprekentheid bezat om de Overheid
en inwoonderste beiezen (2), als van den In^i"
Jiteur Biffdifóp,9 welke Zfnc zoogenaamde gedie-
Jyfee madit gebruikte , en 'der iuwdondeni van
ff^akheren tegen de Vlisfingers opftookte(g),
en welJ^e beiden te Middelburg tegenwoordig
waren» benevens den Rentoi^eiler.Bewe^a
Sehelde > die zig een vinnigeh tegenftander der
vrijheid, en RefiGnroaliebetoondhmL Doefacin'^

defyk werdt Middelburg, na verfcheide vruchte-

looze pogingen , aan dca eenen kant van de Vlis*

liagers , en huane bondgenotea om tiet bv ver«

faunge in te nemen ^.'èn aan de anïdere zydeuan
de Spanjaardehom het té onteetten , tegelyk aiet

jrfrwmai^/^wovergegevenaan den Pn»r^^a« Oran-
jEf^ (kn xS Febhiaryi574 (4)^ onder anderen

*
Ti) B^xhorm op Reigerthetg 2 deel» bl* SéjL

(3) P»ti9 Liv. xo Mg. t«5w • •
*

(4) Zit 4e korte ^eSbiedeaie "deeer cvt^Mflgt btl|K«rinie in
den Tcftnw. Smt 2tekna< f 4t#t»'»U lyf i 'iiiw ^ ^

uiyuizcd by Google
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^8o Kort Vuhaal obe Rsfobiuxib va»
•

op dese voorwaarden 9 dat de Papen, en Mtmid*
ken\ (de Bisfchop waarfchynlyk in de belegerde

Stad geftorven zynde) zoo verre zy willen, mlien

mogen uitgaan , aUeentyk epet bun eigene kkedere»

(x )• Aanftonds daar m wenk de Reforniacie biii*

nen dte Stad faervat » door openbaare PredUcadm»
en Gods.rieusioefeniDgcn , welke de Predikan-

ten van yiisjingen , en f^ere , voor eerst , hebben
^ waargenomen , toe dat 'er vaste Predikanten aan*

gefteld zyn te Middelburg , welker naamen ik

,

rat aan het einde der sestierrde Eeuwe , uit de
gedrakte Lyst der Predikanten van Middelburg

zal nafchryvcn (2) , met byvoeginge van 't

'

' geen my verdér van hun» en hunnen dienst be*

fcend isJ .

I. De eerfte was Getein of fViüem Jansfen é^Hmt'-
' ne t wiens verdienflen omtrent de Relormacie

van Zeeland 9 federt den Jaare 1559, te Mid-
üMburg , f^lirfingen f en Norwiebf wv voorbeen
gemeldt hebben (3). Hy was reecb • (weder-
gekeerd uit Engeland) Predikant te Middelburg
in Maart 1574, doch ftierf eerlang, en werdt be-

graven den; 24 July 1575 ; maar zyn gezegende
nagedachtenis zal leven zoo laoa de Gerefor-
meerde Kerk hi JZeeêand » èn Jf^berm ^al
bloeien.

H. Gaspar van der Heiden , reeds beroepen den
S Maart 1 574. Niemand heeft meer verdienflen

aan de Gereformeerde Kerken van JNediriand

, in hare wocftetendeopfcomfte, dan deze roem-
waardige Leeraar , waarom ik zyn leven, wel-

'

' ccr door mynen Vader befchreven » en elders

gedrukt » achter dit verhaal zal laten volgen »

doch met eenige veranderingen en vermeerde-
'

'
'

ria-
(1) B^MBmm op Xeigtrsberg II leel , bU 553» S$4ê

<3) BlMls. js^ ^7» «a» #1» ISlb
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Zêku»d w m XVI. Evipvr;^ \ i8i

t4^4sgen# welke tUenneesc betrcUasgf he^ïbe^
tv op zvnen éicnÊC' t€ Middelburg. _ .

iH. Jobannes Borreet of BoreUus, van wiens ge-

i» flacht hier voren gefproken is (i;, daar ver-

- gedaan werdc van zynen Broeder JacobBo^

} reeL Hy is als c^erde Predikmt beroepen te

/ Middelburg ten Jaare 1575, en overleedc om«
trent het oegin des Jaars 1577. Wegens zy-

nen kortftondigen dienst aldaar vinde ik van
. .bem geen verder berichc. Gelyk.by zelf yaa
^aaazietilykeQ huize was» zoo was hy pok ver-

. maagfchapt aan de voomaamfle famllienin Zee*

t' land , hebbende in huwelyk gehad Suzanna
EewQuts van jZicrikzee (2).

IV. Jobanmes Seu, beroepea van Frankfort dea
f . £9 Juny« bevestigd den . 16 December 1576.
Hy wcrdc in de Qasfis te Hulst den 4 Janna-*

'

K ry 1580 beroepen tot Predikant te Hulst , de-

:f\ welke door Fbilips Minet , Predikant te ikforr-

t^itbeeke^ aan de gemeentes te Hulst voorgedra*
• gen 9 en vervolgens acht dagen daar na be«

vestigd zoude worden (3), doch hy bleef te

ff Middelburg, daar hy ftierf en begraven wer^lc

. .. den 7 Jauuary 1613* Hy wordt geroemd als

^ ^iei in des Heeren wyngaard xig zSuderling ge^

• kweten beeft (4). Hy b bekendonder de fdiry-

. L vers tegen de Wederdoopers (5) , hebbende in

, *t Jaar 1599 te Middelburg uitgegeven zekere
*

.- \fchriftmatige artykelen tegen de ongefcbikte en
^

^^>wdtcbe dwuelingen d(f iPederdoperen » en we*'

'

.r.rderofn in 't Jaar 1600 Corte bejcbryvinge van
\jlli bet. amj>t der Overbtit , ende w^derlegginge van

. i\ v\ . . M 3 '\
; (en

f r) Bladz. 107, io8, •

. {2\ Dê la Rut Scaackundlg ZcelanJ , bl. 5.

rj) Aaen M S. van d« CUlOs t« timht , den 4 JtA: IfSCb
(4) 6fb9okfus de Cftnon* Ultnj* pag. 494.

0$ Hooruèiti Siupn» mwxfW» M

«
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' *m bmUi^'Mt mêm IVederchpir mumtm^^
ginge zynr • nMfPU beeft him uitgaen jegem

" de dienacrcii des wooris dcezes eilanti, tegen het
' recht ^ebruyk des Crychs. Zyn opdracht van die
' werkje aaa BaÜlu» Burgermcelteren » Scbepe*
' nefi eit Raadte der Stad Middeiburg Werdt oui-
* ^vochten door eedefl tiaaoiloozcm fchryver

,

'
^ aUegierende de texten der H. Schrtfimre met fui-
ken ffrmi en wrjiant ^ ais {zoo men zeii) Bartel

' den Psalter tas , naar het getuigenis van H. Mo»
' êed (i). « TéfvMyl by Prèdikant t<l Mtddèlburg
was, liepen cic Doojxsgezinden meermalen ge-

. vaar om, wegens wcM2;LTii]ge van den eed en
van 't waken mee geweer > de Sud le moecen

* tulinen, of akhaas hunne naèringen te moetoi
fttkeo s hadden tf^iUem én Mauritf , Prinfen
van Oranje , 2,ulks door hun voorfohryven niet

' tegengehouden. Na dat die gevaar voor by
was voor de Doopsgezinden, heeft men den
PredUcane ^Sm befchuidigdi dac hy hun en an^
deren hünnen Godsdienst geheel poogde te

doen beletten. Brandt {2)^ die zig geen ge-
legenheid laat ontglippen om de Geiciormeer-
de kerk*leeraaren ^ dikwerf uit het verhaal van
Iiunnecegenpartyen » ongenadig te gispen , heeft
dit opgevischt uit de kronyk van Tivisk, en
luaakt 'er dezen groeten ophef van : Te Mid-'

* delburg in 7!eelant wier$ de vrybeU dsr Religie 9

die hier te kmde ptaete badt genomen , door den
Predikant Jobannes Senw m cpeeéaeren druk
bcftiglyk tegengefprooken , zeggende onder anderen

in de ^^oorrede zyner befchryvinge van 't ampê
der Overbiit , tegen de Doopsgezinden gefielt

,

dat de Qvcrbeldmc^ moest l^ezorpen ^ dat de

^

uiter-

(x) Vfmntdtn voor syn grondig bericht •Q 4e WcdfldoOpCTt*
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^#ieerlyke Godcsdiensc gepiep wkfde « ^ ilat

^,.^uiks Jiiec gefchieden kon^ ten zy ddtcct^t,
^^cn voor al, alle uicerlyke oefenitfgea en roe-

ten eeweerd en belec wierden* Zoo Brandt

,

in plaatze van te gelooven 't gene een tegen-

. . parcye van dea. herv^mden Godsdieosc ^p*
^

' geefcf de Voorrad^o van Seu had nagc(la»nt
. zoude hy gezien nebben , dat zyn kronyk-fcnry-

ver de woorden van Seu verminkt, en tegen
zyn oogoierl^^l^ybrengt, nalatende 'smans bar-

celyke Decuigjmgp die voorafg^t # Nie$ als of
ik U. E. witde apwekkm om over d$ eonfcientU

cn der menfchen te domineeren, en den onderfae"
ten met gewelt te dwingen tot het aenneemen van
,dea GodtsdUnsi. Uyipreekc dan niet tegen als

dc ppenbaare oefeniiige van dea . Godsdi^^sc
der'kecceren en roccen, en niet de vryheid van
religie , die hier te lande plaats had genomen.
Zoo hy deswegens eener nekelzuchüge penne

. moec een doel ilaan, soude men op gelyke
wyze de Staten van HoUand cnJZeekmd kpn«

. nen hekelen , die in hunne Unie des Jaars 1576
even dit zelve aan Prins IVillem I hadden be-
volen en vascgeileld* Doch die zoude Brandt
zoo wei niet afgenomen zyn# waarom hy die

V ^ Unie M heeftvoor by geibpt , zonder de Sta-

^. ten te befchuldigen , als of zy zig gekant had-
* 4en tegen de vryheid der Religie (i).

.y. Micbiêl Panneelp beroepen vum Norwkh den

, IJ April^ en bevestigd den $ November 1577,
^ overleed in 'c laafte van 1604. Hy was van
. . Édelen ftamme in ^/oan^/rr^» (2), uit welken

zeer vele Leeraars in Nederlands Kerken zyn
geweest* De reden waarom tuajCcben den tyd

• •
* M 4 Zy-

) Hiftorie der Refbrmaüè I deel , bl. 5^4»

(2) ^mjllegamgf ChrojiylL vM^f/aMtf, «^P» «B Ui de l>trchrr«
Tinge Tan dea Adei»
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syner berdepinge , en bevesdginge meer dan
een half Jaar verloopen is > kan deze geweest
zyn, om dac hy toen in Engeland was , waar-

' fchyniyk daar henen gevlucht om de vervolgin-

gC> Waar bv kwam dat de Kerke van Eêluka
meende recht op hem te hebben » en aan d$
Ctasjts van Gent den 29 Jufy 1578 , asftftenM
verzogt om haeren verlondeii dienaer Michiet

' Panmel, over vyj Jaeren naementiyk oen mal*
. kanderen verfmdm , te mogen gecrigen (t) ,

fchoon hy toen reeds te Middelburg was. Hy
' was Asfesfor in de particuliere Synode van Zee^

land gehouden binnen t^lisjingcn den 21 Februa-

ry 1581, daar by gedeputeert is (benevens Jo-
bemnes Miggrode) ms eenfukke fwrma van Èx^

' eemen , voér de genen die haer begeren te begeven

i£n dien[Ie van den H. Euaiig'^ lio , aen te van-*

gen , en te voleinden voor de JNattonale Synode ^

om aldaer geëxhibeert te worden (2) , en is hy

,

beyorena anderen , gekozen om met credentie*

brieven, en injlrudien ie verfchynen uit noem
defer verfamelingh op den Nationalen Synode am-
fiaende (3), die genouden is te Middelburg ten

Jaare ij8i den 29 Mey^' en volgende dagen,
alwaar hy «Sn^was (4): Op de Zeeuwfche.
Synode van Cocs den 15 — 18 April 1597 was
hy jisfefor (5) , en werdc daar aangtfteld

,

tot eeu der vier Gedeputeerden ter uitvoer

ge *der toeken det Synodi (tf). Oeze zyne -

waardigheden ,
' en verrichdngen , ftreksen

tot bcvv ys , dat hy , behalven den dienst te

Middelburg waargenomen » zig ooic nattig be-

toond
(x) Aaen M. S. Fol. 3.

(3) Foinaen art. 8» in üe ByUagea bi* 7S*

r4) Kerkelyk lUndboekje bU 146.

U) Byl^agen bU 80.
Capi s uu ^9 ift dt BjUagea bl. tt»



tooiid heeft tin cfténfte van «Hé de Zeedwfthe
en Nederlandfche Kerken.

VI. Pieter Cornelisfen , ontflagen zynde te Leiden^

is beroepen den 16 September» bevestigd dcn(S

Decemlmr 1579 f docht op begeerte van
weer dotllagen den 10 December 1580.^ X)e
hiftorie van dezen Lecraar heeft te veel invloed

op hec onderfcheid der behandelingen omtrent

de Kerken f door de Overheden in HoUand
geheel anders gdioodèn» dan in Zeikmd, by
de hervatdnge der Reformade , om hier hiec

vermeldt te worden. Verfcheide Magiftraten

in HoUand , inzonderheid te Leiden , wilden
* ten dien tyde doordringen dat de aanfleUing^

. en afzettingder Predikanten» titlKerkefyktBau
PoUiyek was, en van hun afhing ; dat insgélyka
de verkiezing van Ouderlingen en Diakonen
aan hun ilond , gelyk de Magiftraat van Leiden
nietaUeen den Predikant Pieter Cormlisfen heeft

tSgtveXf en om dat hy te Fborfcbootmppo&kttp
uit de Stad gebannen , maar ook net zelve
geweldadig lot van bannisfement voor drie Jaa-
ren» na hunne afeettinge , aan twee Ouderlin^
gen doen ondergaan , cm dat zy zigda Om/er'-
ïingf ampt nog oniUriMmnden , (na hunne onwet-
tige afzcttingc) en raedt aen andere Kerken zog"
ten. Het wezentlyke der Hiftorie is vry on-
zydig te vinden by Bor fi) , maar partydig by
de RemonftrantTche HUtoriefcbiyvers (2) , die»
ten nadeele van Pieter Cémetisfen , alles by
een halen wat mogelyk is, uit het getuigenis-

fe van Justus Lipjius^ uit de twee verdedig-

fchriften van Kaspar KeoibaaSp dien beketfden
M 5 * voor-

aKtderl. Oorlog. XIV boek , bl. 143 -MT [169. 170].
Uitttmbcgoêrt keikeirke hiaorie, bl. loj en volg , Hoóft Nc-

«erL bltor. XVI boek, bl. 699, JBramk kiftor, dtr r«fot«*-
de X tel» bi 4f9-^9*
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< / voorloper en wcgwyzer der Remonftrantca in

de leere» en in £ec J^üerJ^ en uic de Ju»
'

, y flific^i' vm-^b mc^^ '

.MDynlyk opgefteld door dien beruchcen war-

. ,

geest Dirk f^oikaertsz KoornberP, wiens fcher-

j penne die Magiflraac naderhand wel meer
h-rrfebroikt heeft tegen de JCerkelyken : alles om

i3en weg te buen tot verfcfaooDinge en ver*
V dediginge der Remonilranten, die toen zy aan
• hoger wal waren , op gelyke wyze omfpron-

: gen mee Predikanten, en Kerkenraadent wel-

r ike faonbe leere tegeoAonden , door 't gezag van
rdie Staten p Steden , en Heeren , welke zy had*
den gewonnen. Maar dc Magiflraac van Xri-

•jr. kon de goedlieuringe van hun gevoelen ,

- en gedn^ niec verkrygen» noch van Prins
JfUkm min Oranje, die deaeive veraiaande

i'
nieuwigheid t of veranderinge te gebruiken , .

't welk Fiiiter Cornelisfen uit 's Vorften brief '

den voike voorlas van den Prediklloei s noch
^

. : van de &ateu van HoUamdf welke gevoegely-
. ke middelen gebmikten om den twisc te Üisfen.

f
Doch de Magiflraac wilde zig aan hec bcfluic

j

der Clasfcn, en gemachtigden der Staten , en
deaPnnfe» om Koolbaas in zyn diensc te fchors-

fent filet onderwerpen f maar hieldt hem, als

. eenen verdediger van hunne gevoelens , de
• ' handheven het hoofd, gelyk zy ook naderhand

: dfdeniL cac dat de Staten van Holland plat uit

, Vevulen dat de Magiftraa$va»Ltuün ugemKool-
kaiimidê M uiterfyke flraffe zoude profederm
(l), zoo na lag de onafhanglyke oppcrheer-

fchappye over de Kerk die Magiflraac aan het

hart. Maar in jSeekmd vormden de Suds-Over«
. he»

(i) Kerkelyk sMkufrbdek U didp bl. ajt ,BfmuU l dttl^
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I

idere deoUseeideii <»f0^h» KeskbefticTt. ea
maakten geen ^waarighdd om «Piri^^ C^nÊffts^

.. Jen, onwettig afgezet, enonfchuldig gebannen,
, daar tot Predikant te laten beroepen. Hy j;)e-

Ueedde daar dea éiesm toe <la«c dé aiijioinac ^y-
- ne onfcfaald bctooode» en by w^er qgar

1 rf^ geroepen werdt in 't einde des Jaars ij8o,

na ósLt 'er een verdrag getrufien was, volgens

X welke Pieur CorneU^efi weder in de» dH^i
U Jjridm zatêde tnden, pok KaMms, die. lyM
b90km dm Chtfm m Synodm\ moeit mkUnifer-'

pen : voorrs zoude dc K. r^rt gt ering zyn als te

voorenn Dus is dit twisivuurcenigzins gedempt, s

maar ontbrandde eerlang wederom, door de
cmbandigbekl van Koofbaee » die altoos ^onder-

Iteund werdt door de Magiftraat tot na zyne
wettige, en door dc Staten goedgekeurde, af-

zettinge toe. J^teter Corneiisfen , wars van alle

die moeUykhedenv vertrok in 'c Jaar 158a naar
Delfthaven» dn van daar op Schiedam 1591

. (i) , na welk Jaar ik niets van hem aangete-

kent vinde. Hy werdc gemelde onder de al-

lereerften« die na de beeidebrekinge des jaaxa
I ;66 , ie Delft gepredikt hebben (a)«

VU. Jobmmee Haenbacb den ao Mey 1 58a tot
' Predikant , voor ccnen halven dienst, bevestffid

;

. had naderhand een geheelen dienst» enis^e*
graven den 12 Maart 1615. '

i

VUL ydmmes de j^mge , of Jumer^ den 18 Fe«
; bruary 1586 tot Predikant voor eenen halvén
' dienst gelleld , had naderhand een geheelen

dienst; begraven 3 Nov«..i6i6p Hy werdc als

. Student van de Akademi» van Luiden gehaald

ten Jaare I58i* (3)- ' , & Jf^»-
(x) Soermant Regia«r v«n Zuid Hoilsnd» bl» 40 éa !!•
(2) Schoöbius de Canon. Ultra], pag. 479, éfip^

'

. .

'

(3) Mmittmi Suu VlMAdex^a ^i* ^ .1
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ftl8 KO&T VsABAJJé P£R RjlFO&MATl& VAK

IX* fmabus Kmedoncius. Het ieve& van dien be-

f ' loeoideD man is befisfareven door n^en Va^
-der in hec kort verbaal van het doorluchtige Schoot

i- ff Gent (i), waar by ik korclyk hec een en
^'^ ander te voegen heb. Voor zyne overkomsc
*

' tot Gtnd Mras hy opziender van het kollegio

der wysheld te Heüleéerg tot dm 7 Oktober

^ 1577, v^rannecr hy , mee zynen amptgenoot
JSachariaf Urjinusydoov den Lutherfchen Keur-

' vorst Jjodewyk van zyn ampt is oncflageo p en
* vtreggez^xlenyVoIgensiteaaiitekMiBge van den

'' Hoogleeraar Vrkmeet {2) , die 'er att het Ie-

ven van D, Puraus byvoege, dat Kimcdoncius
in het Jaar 1589 van Middelburg weder te Hei-

- delberg gekomen zynde daar eerst zyn vorig,

ampo van opziender of Beflterder in het koUe-
gie der wysheid heeft bekleedt, en in het vol-

• gende Jaar 1590 geworden is Hoogieeraar in

^ oe Godgeleerdheid. Hoe verre hy gevoederd
' was in de taalkunde^ is daar uit af te nemen

»

dat'hy ten Jare 1587, met H^emeruf Hfêmi-
ehius , Jeremias Baftingius , en ArnolJus Cornc-

tii van der Linden benoemd en voorgeflagen
' wierdt toe hec overzetten van den Bybel uic

de ooifproDglyke in onze Nederlandibho^^ taal

werii echter toen geen voortgang had ( j)^

Behalven zyne werken , opgeteld in de aan-

gehaahie levensbefchryvinge (4) , heeft hy noch
de volgende uitgegeven I Theophylafti Simo-
'cacBe Opuscob omnia. U Disfortatiö Theoio^
gica de duabus hoe tempore controverfiis , de
reconciliatione per mortem Chrisci impetrata

pro omnibus et iingulis hominibost de ele^o-
ne

>

fi) BUcU. 130— ifa,
t) In vodt «4 AweSM frlaiett p pte. it , ss» »

3> van Rhwem-m mÊOtfH étt Ulffmoblle FrtdikMCtO» bt S«

\0 aU4a» 13».
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ZtsLém w I» XVI Esywie J <89

' fide fimn& f leraKNie priiBoni i&elioata^

poMea icripto condaiMta iocer AmdiiiiD ^ Ore^
vinchovium. III Synopfls adverfus Sam. Hu-
berum. IV de verbo Dei fcripto et non fcrip-

co^ De plaats zyner geboOFce. en zyu iterijaar

\zyn verfobiUeiide opgc9ev«o.^\SiQinii9iAen ó^n^

. ktn dat hy van Kmrnpm ia Ovryyxp/ Jbeiicfl^
ftig zy (i), anderen fchrvvcn dat hy in Brug"

ge bcc eerfte daglicht aanfchouwde (2). Ik kic-

ze het laaACf om dac.de viamingw » onder wel*

. ken hy een Mrain^m cyd gewKind heeftf en
die hem aan Brugge toekennen , vry zekere be-

fcheiden konden hebben van zyne geboorte-
plaats. Over het Jaar , in 't welke zyn dood
inviel , is ook eenig verfchil. In de naamlysc
der Predikamen> vm MüUeUmrg ÜMt het Jaar

1 594 daar voor bekend. Myn Vader , daar door
misleide , was ook in die gedachten (3). jPAi-

Upjmi Paraus in de levcnsbefchryvinge van

sjmen Vader Dairid Pmmu, ceplaam voocde
werken van den laastgeooemden , getuigt dat
Kimedoncius geftorven zy ten jaare 1596 9 daC

my met anderen (4) zeer waarfchyneiyk voor-
komt 9 voornamenclyk om dac liy zvxi werk d$
wrto Ditfcripto it nmjcripto aim de Overhe-
den lyan Middittmrg mlf^lisjingen opdroeg uit

zyne fturleerkiiacr re Hciadierg in de maand
van Augustus 'sjaars 1595, wanneer hy der*
halven noch moet in leven geweest zyn.

X Mgidim Bwrs. uk den ^«hoolfl^ ce f^lu*
' Janoafy 1589 hier geroepen toe

Predikaat 9 en bevestigd 28 Mey of 4 Juny.
Hy

. {1; Vrollkhfrt Vlisflngfche kerkhemel , bL t6«

(2) Geniftrhe gefchieden. couu U, M. szf in nocis. Sêmému éê
cUri* Bragtnfibus pag. ^i.

(3) Xoit vtrlMal het doorL gohMii M CfOt , bl. 13a*

(^) Vrifmuf Atbtn. Friaac. in nou p. ai, it. yrolikbert VUt*
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tSè KoRr VxiUfAAL BÉR RfiFORMATU VAN

•^Idrt y étt is WgiNWeri' Mcy ,1634. Hy WordC
•*-*van Middelburg in 't Jaar ijgp bePOèpcn naar

y lirfinqen 9 doch te vergcefsch (i). Zyne Ie-

' vcfisbeichryviBg is ooder die der VlkfiDgfche
^- OcmfffBèljfittn by ik vocjjé

,
' dat hy

-^^''Prafir ^t^'bp'dé Syoode gelioiideft te
• den 17-27 Mey löio '

-
' * * '^> -

XI; Johannes' Jacobi f^erpoorten , of a Porta, als

Spponent tocëen dienst gefield 7 Juny 1589.

y vèrirtfk Tan hier vrywillig met attteflatie^

^-'volgens een bèfluit des kerkenraads van den 3
•* September 1594 , predikende naderhand onder

de Clasfls van Leiden. In een lysc der Predi-
^ Jk!ahteh van (^e vier Clasfen van JZeekmdteéctt
'if Jaare 1578, gerpc*ken nit het regijler wm

de Rentmeesters van V extraordinaire , ftaat op
• het Jaar 1590 gemeldt Mr. Johannes Jacobi

,

en op het Jaar 1594 Mr. Johannes yirpoortep
- die deseire ia met den eerstgenoemden , maiar

dfe ten tweeden maale wordt opgegeven, al-

zoo hem in dat Jaar van de Staten van Zeeland
• noch eenig inkomen werdt toegeftaan , fchoon

hy 5n (fat zelve Jaar uit deze provintie naar

JioUand vertrok» gelyk ik van elders onder^
^' ^rlcht beft » zonder dat my de genoegzame be-
• fcheiden by de hand zyn om zulks te bewyzen.
mi. Jacobus Comelii, als Student , federt den 17

July IJ93 tot het jprediken geft^Id zyndè, 15 #
^'^ volgens een beflütt van den 27 Augustus , bis
" vestigd den 25 September 1594. Hy overlcedc
• 1633.^ *

' • .... ^
^

^Uh Henricus Heiningius , beroepen van Thotm
. 4vo^M Pcccnécf , bevestigd den 8 Juny

(i) f^Hm VrtfC KerMtmel ,W. 34.
^J^7*

rroUkhert viiff. Rerilmelj t{* tsr%i4^
AftM Art. X. * -
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'':i597f "begraven i6 Novembér i6u^"^e vof«i
was hy predikant geweest te Harderwyk in het

' Jaar T583 (i), Datlerhand te Brusfet, doch niet

ten Jaar^ 1591» gelyk elders hy een misflag
• wordt öpgegeven, 'wafic Brór/^l gifig 1585 al

; pzn Parma over. Na dien tjrd kmtn hy we-r
dcrom als predikant te Harderwyk, zynde ia

die lioedanigheid een lid geweest, wegens Gel^

'deriand ^ van de nationale Synode is V Gravm^
bcige gehoüdeto op last van dèto Graave vaQ
Lefeester in, \ Jaar 158Ö, volgens de naamlyst

':'der leden in de walfche oveiièttinge van de
Handelingen dezer Synode (2). Van hem z4

'
. ineer gezegid Worden onder de predikanten van
/ Tbokn.

•

- ' • ^

XIV. \^nthoniut van deh Berge , of Montanus ^ van
Biggekerke beroepen den 22 December 159(1 .i

en bevestigd den 8 Jany 1597. Hy werdt be*

; .graden 5 Mey 1635. Het is twyffela^^ of
' ny dezelve Jln$mmiUf Mankailur geweest zy ,

die van 1592 tot 1595 Predikant was te Har
; zr.ertsviwude , waar van Soermanr (5) gewaagt,

zonder byvoeginge ot hy . daar geftorven p oï
elders henen vertrokken zy./

)CV. Hermanus Fauhtiut , hier beroepen den 5
• February , en bevestigd den 27 Juny 1599.

Des waardigen mans lotgevallen zyn,uit^ttn-
* niutf kortlyk vermeldt in het kort verbaal der

doorlnchtige fchole van (4).

Tot welken grooten en heerlyken bloeiftand

de Reformatie gevorderd is in de zestiende eeu-
we te Middelburgs binnen den korten tyd vai^

vyf en twintig Jaaren ^ is blykbaar uit de geduu-
rigé

ftl i> JmznuJsXjU der predikanten vmn Geiilerfanif , hl» jtj,
. (t\ W*ir Wmwr vmmAm ee«vg^u 4Qf Q^^poÊ^\^L » bl* 8j«^ >

<3) Naamlyét der ^rifflÉflttem^g^SWW» ^ • 4



é
I

loa Kort Vhbaal dbr Rwoaiuim van

tige ycrmeerdcriDge van \ getal der Predikanten,

dat in *t Jaar 1574 twee was, en vervolgens toe-

nam mee den aaüwas der gemeente » 1576 tot drie ,

Ij?t2 toe, vier;.;i58ö totvyf, 1590 toe zes, 1596
tot zeven, en korts daar na toe achc, en 1399

,
tot negen, gclylc ook het getal der Ouderlingen
toen reeds tot zestien is vermeerdert, en dat dcr
piakonen op acbuen is gerteld u).

ficbalven de talryke Nederlandfcbe gemeente
had men te MiddeÜmrg ook een Franfche of Wal-
fche kerk federt het Jaar 1574, hoewel dc \\ al-

fche kerk wzn Middelburg voor de eerüe maal ge-

noemd wordt in de Walfche Synode gehouden
in de maand Jüny 'sjaars 1577-. Al in denjaa*

' re 1574 nam die kerk haren aanvang, en werdt
daar ^omtyds gepredikt , daar van te voren de
Soldaten, die Middelburg belegerden, te ^^/ir-

, 'ftngen ter predikatie gingen. Die Gemeente nam
fchielyk toe, meest door Soldaten, die deze ftad

ter wüonplaaue zochten. Den 6 Juny 1574
werdr het eerfte Avondmaal gehouden, federt

welken tyd ook Armen*rekeningen gehouden zvn,
'en van tyd tot tyd netter , fchobn de inzamelmg
Tder* aaltnoefen in den beginne zeer gering, en
verfcheide malen niets was; maar die werden
met den tvd rykelyk , gelyk ook dc behoeftigen

mee de Gemeente vermeerderden. Van dien
zelfden tyd begon men in de Walfche kerke te
doopen , te trouwen , een foort van een konfi-

ftorie van Ouderlingen op te richten , meest be-

ftaande uit Soldaten , by welken zig niet fchaam-

de te voegen Jr. Boifot^ Admiraal van IViakbe^

mi, doch in 't Jaar 1582, en vervolgens, waren
puder dc Ouderlingca ca Dialcoücu pcrfoonen

^ ' vaa

(i) Htndetingeü der Conflftorle ?tA Hi^^^t^rg^ deo 14 Sepiexon



van alleflyen , en zelft van zeer hoogcn ranp^l

Sedert 1575 gaf de Magiftraat een kerk aan de
Walfche Gemeenteom tot den openbaartn Gods-
dienst te gebrotkc^ , waar in tweemaal ter week
gepredikt werdt, eerst door twee Leeraarcn, by
welken om den merkelyken aanwas der Gemeen-
te in het Jaar 1594 een derde gevoegd is (i).

Het is my volzeker gebJeken » dat in de Walfche
Gemeente^ als gewoone Leeraars^ gearbeidt

hebben ^

L JjUven Masfis ^ die in den Jaare 1578 Walsch
Piücfikant te Mecbekn, en Scriba der Synode

- aldaar was. Hy is in ^ Jaar 1579 beroepen
naar Middelburg ^ daar hy noch ten Jaare 1605
het predikampt bediende (2).

IL Louis d'Outrelau , die al in voorige Jaaren dm
dienst te Middelburg had waargenomen (3) en
ais vast Predikant in de WalfiAe Gemeente al«

daar kwam ten Jaare 1580, in welke hoedanig-

heid hy de handelinqen der Nationale Synode,
begpanen te Middilburg xieo 29 Mey 1581 ^

hMft onderteekend « volgens de Walfche Jtc^

ten M S f doch welke ondertekening in 't ker-»

kelyk handboekje niet gedrukt is. Hy was noch
Leeraar dezer kerke in 't Jaar 1602 , zynde toea
geweest Moderateur der WaUche Synode (4%

III. Danieidi NiHkSp beroepen 1597 , toenPre-
dikant te ff^ezel, die te MMeéurg noch was
in 't Jaar 1601 (5). Hy zal die zelve Predi*

. kant van Middeièurg geweest zyn , die eldera
• N de

(r) Dit bericht der Walfche Gemeente U getrotk^n uit efn voor-
reden van Jeremias du Poars ^ te vinden voor «yn bock ia Divi»
nw Mêtoéh é» Satnct P/almiitfj. gedrukt ie Midéemrg 1644.

(3) Noot dM pastMrt Wutoimei pag. 17 « ^ h/et vwnolg dtat
op 9 bl« as.

(3^ l^roUhhfTf Vlisfingfcbe kerkbemel, bl. -t, 5-

f41 Nomt dtt pasteurs Wallonnes , en in hei vervolgd bl« S|«

(5) Komt det pasu WaU« dm U Sappleou pag« st.
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294 I^OUT V&RHAAL DER RsFORMATIE VAN

de Nojelks genoemd wordc ^ -cu van wien; ia

de hiftorie der Rcfonnaüe van de kerke tt

Gmd ( I ) , uit de Nototen* der Heeren Staten

van Zeeland ii Maart i6io, verhaald is, dat hy,

ten tyde van het twaalfjaarig beftand, door den
Bisfi^hop vm Doornik virierdc vsuKgeboudca on»
der voorwendzeU cbc hy daar zoadc gcpredtkc
hebben.
Insgclyks zou men kennen vermoeden, dat'cjf

in de zestiende eeuwe reeds een Engelfcbe Ge«
reformeerde kerk geweest zy » die daar noch
em dat de ÈngeUoie kooplieden zig ai voor hec

Jaar 1586 te Middelburg hebben nedergezcc, dic

een geheele maatfchappye uitmaakten (2) , en om
welke te behouden die van Middelburg nocii

flioeite t noeh kosten ontzagen in begin det
volgende eeuwe (3) , in het Jaar 1Ö16. Maar
vasie blyken deswcgcnszynmyniec voor handen ;

dus blyft het onzeker, te meer, om dat in de
kerkenordeninge vun Zeeland 1591 0 44 gezegd
wordt: Abm in de Prevmtie van Zeetam Ge^
meynten zyn van twecderlye fpracktn — van de

Duitfche en H^alfche taekn , zonder van de En-
gcifchen te gewagen.
Tot ftaavinge oer Reformatie dienden ook de

Latynfche fchoolen , welke van de XVI eeuwe
af, lot heden toe, te Middelburghchhtn gcblocïó,

over welker Beftierders, Leeraars, en lotgeval-

len een fraie redenvoering in den Jaare 1 753 is

gedaan door m3men veelgeachten vriend 71
Keitz, welke redenvoering door den druk het

licht ziet. Onlangs zyn ons van een goede hand
H bezorgd "£chte t>erichten wegens den oor*

M fprong , aanwas en tegenwoor&geii ftaac van
M het

(r) Blads. XO?*

(2) Carlfto j lettres, memoires et nei^nclitiMi^ TOQItt^ pljt Sl^
Carkion kttrtt te. X«ai» II

I

I
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n'het Illuftre Latynfche GyiOOfüum te Midddhf
0^buTg ia Zeeland'' (i)^ ww uU blyfcc» dat niF^

den overgang der Stad op den i8 Febraary 1574
de eerfle Redor v/as Robert l^lamynckf of Fia-
mingiur, door de Walcherfcbe Claafi^ daar coCi
ucckosen , volgei3 4le handeiiogen der . konüAa-
ijic vm MuféS^Êfg j op den 17 Miin 1574 • wel*
ke ons mede leeren, dac hy van Sandwich her-

waards kwam , en wel in plaatze van een Paap^
fcheo £yedor^ doch wiens naam niet wordt op«
Reveil. Op : f^km^k volgde HmHcui Bf^
mamms ^ 4ke het H« Avondmaal bytwoonde den
1 Augustus 1582. Het is onzeker^ wie in des*

zeiven plaats in de XVI eeuwe gekomen is , Jch
haimes ^viariM ai Jakobus Gru$eruSf welke laa*

fte een 9?oocen naam en roem gehiKl heeft (a)*

Te Amemuiden , dat te gelyk met MiJJetburg
aan den Prinf van Oranje overgong (3)^ is de^

reformatie kort daar na hervat ^ en het zuivere
Euangelie gepredikt. De h^orming in die Stad
fchynt aoo groocen opgang gentaakt le hebben
dat men daar voor het einde der' zestiende eeu*
we reeds twee Predikanten op den^.elven tyd heeft

gehad» gelyk die 'er ook geweest zyn tot hec
Jaar 1669 , doch die KkvefskerJé «effens bedi^-*»

den (4). Het gebonw der kerke te .^^^inirmcM^
fchynt zeer vervallen geweest te zyn , waarom
de Gouverneur en Raaden van Zeeland aan den
Predikant en Oudeflingen dezer Sicde vrybeid
verleenden in *t Jaar 1577cm eenige belastingen ze
maken tot herilellinge en onderboudinge van

N a hun**

(I) In dc lettcrTiiaorte, konst- «n boekbeTciftoawtr Ko«^bMc^—II 5 , te ^mjiertiam 1764.

{%) De tm BMê getetterd %ÊtUtA « bL
(3) Boxburn op t^3tersb*rg TI. deel * bl« 5J2»
(4} rrofikbtrt VütSagkÈkt KctMlepti» «ib JSMif aiitiNil

ViauacrcA, bL 1$^



* 196 Ko&T ViUiJU^ 'ra» RxfoftMATit vau

hunne kerke (i). Volgens l^et regifier van d§
Rentfmeiêefs van Extraardtnaifif zyn te ^mf-
mtiden in de zestiende eeüwé PiredikanteD ge-
weest
I. Hubertus Francisci , die daar al ftond in den

Jaare 1575. Hy ondertekende, ais gemachtig-
de van de Clasfis van ff^akk^em, den brürfaan
de kerken der vreemdelingen , die zig tn

' gckihd bevonden, op den ig Augusius 1575,
*

om hen te bewegen tot onderftand-gelden re

zenden ter verdeöiginge van de vryheid eo
Godsdienst (2). Welke de verdere venich*
tingen van dezen leeraar te Amemuidm of el*

ders geweest zyn , is my niet voorgekomen,
!!• Thomas Brusten, die zig in het Jaar 1584 al-

hier heeft opgehouden , maar voor het overi«

ge my onbekend is.

III. Godefridus Surbach^ de waarfchynlyk niet

veele Jaaren na Hubertus Francisci te Arnt*
muidin Predikant is geweest (3).

IV. Joost van Larm, wiens levensbefchryving
onftandig te lezen is (4) , en van wien zeer aan*
merkelyk is , dat hy den eed , door de Staten

van Zeekind gevorderd , in *t Jaar 1591 , heeft

gedaan , \ welk genoegzaam alle Prediluntea
weigerden. Ik zai achter dit kort verhaal ee*

ne verhandelinge over dien eed der Predikan-
ten laten volgen.

V. Petrus Damman , of Dammannus, die vol-

gens liet gemelde regijler ten Jaare 1594 te

jtmemmden den predikdienst waarnam.
,VI. Johannes Ryckelem , die daar flond omtrent

. 1596 volgens dat zelve regüler. Üf deze ge-

weest
fz) Zie dé Syhagen Lcte* Q , bl. 44.

(2) Cerdtfii Scrinitini Anrlq^ Tom. U Mg* la^ -iH^
(3) VroUkhtTt Vlisf. Kerkh., bl. 67.

L.iyuizcd by Google



f ^ Zeeland in de XYI. Esirvra*

wte^ zf de eenige Predikant , die in Zeelani
mee yooft van Carm den eed in 'tjdar 1591
gedaan heeft, volgens fchrlfcclyke aantekenin-

ge op denzelven, zoude ik niet zeker konneu
aseggen^ om dat de naam ^eer n[ioeilyk gefchre«

ven is ; doch hier van nader in het vervolg.

Geheel het eiland PFAkberm in 't Jaar 1574 ,

met de overgave van Middellmrg , verlokt zynde
van de Spaanfche heerfchappye , en van hec Joo-

pen, flroopen en pionderen der krygsbenden^
konde de reformatie gerust hervat worden in de
opene Sreden , en in de dorpen ten platten lan*

de , gelyk by trappen gelukklglyk gefchiedt is.

Wei is waar, dai fommige dorpen zoo wel ia
fVakberm als Naord^ Bevetand geen eigene kerk*
.leeraars hebben gehad voor het Jaar 1600 ^ \ zy
wegens het klein getal der inwoonderen , die ^

zoo lang de oorlo? dimrde , zig genoodzaakt ge-
vonden iiadden veiliger woonplaatzen te zoeken ,

't zy wegens bekronpenlieid der geldmiddelefi
tot noodig onderhoud van Leeraaren en School-
mecscers , waar toe behoorden de P^eerfche of
f^ouwe-Polder ^ Kleverskerke , St. Laurens ^ en
Rittbem (i) , of ook wei om dat de kerken by--

kaos geflpopt ^ akhans zeer vervallen waren , en
tot derEelver wederopbouwinge zwaare kosten
vereischt werden , als te Grypskcrke , Seroosker-

ke, H^ejler-Souburgp Bottingen en Gapinge (2),

Evenwel zyn verre de meeste opene plaatzen en
dorpen, voor het einde der XVI eenwe» vai|

PredikanLen voorzien geweest.
Pf^estkappet heeft tot Leeraars gehad volgens

bet regijier van de RenitmeesHrs van extraordi^

naire

N 3 I. ffer-

631*

uiyuizcd by Google



' f}8 %QMt; Yuh^aV Reiormatiï vak

jfietfnamèus Strang& 158J. Hy wcrdt beroc-^

pen door de Clasüs te riutf$ den 3 February

1579 U) tot den dienst der kerke te Hengst'^

^yk, elders Honsdyk genoemd (2) , en in Huls-

ter-Ambagt gelegen 9 nae d^t by geproponeert

padde^ ende aengemi^m gevomien es. Hy ver-

{cheen als Predikant va(i die plaatze op de vol*

gcnde Qasfen zeer vlytig , cn bekirredde op
zyn beurt de voorzitünge. In de Ciasiis te

Saefiinge den 11 Aprü 1580 (3) U bejlooten fn$$

gmnimier a^rjiemmm, dat Herman Strange
pMi dienen tot Hulsc tot eenep tweeden Diettaer,

behoudens de Lhnstciyke Overheit ^ ende de ge^

fneinH van Hulst kem van zyndcr gemeinte be-

roepen, 't welk inet zal gefchiedt zyn , alzoo
Herman Strange , gelyk gezegd is , vervolgens
noch als Predikant van Hc7,gstdyk op de Clas-

fis verfcheen. De Claslis te Zaamjlag den 2

January 1581 (4) beüoot dat hy Huist zoM'-

de beve8iig4 worden « deg de tyt fvanneer is nog
fpgeboude^* • Het blykt genoeg dat ook dit

laailc geen gevolg heeft gehad. Na de over-

gave van Nulft aan Parma is lyy den 6 Novem-
ber 15Ö3 cwm uxore Geerêruid als pasfanten ten

Avondmaalcdes Heeren geweest teMiddelburg,
' volgpns het Afteboek dier kerke. Waarfchyn-
]yk heeft hy van dien tyd tot het Jaar 1586
den dienst Heeren te H^estkappei waarge-
nomen.

)I, JEgidhu Cêusfart, of GilUs Koufaert 1586»
' van wien ik onder W^aatder^ in Zuid-Bevelaiid

Verftag zdX aoi^n,

fïl Aden M. S- van de Clasfis te Hulst 3 Kchr. 1570.
' 10 ^" '^"^ Coifftiiwih van Bisfchop fitips van Bourgo»diêmm ^ia

ICfti^/ «nalfOa vcfierit kv|, Tom» i Pig. aoi , tdii» fHK^
(3] Aften M. S. * '

{4} Mc« li-S*

t
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Jïï. JZt'hedeus Damman 1593. In de onderteke-
jiiDge der Synode van Embden ftaat verrheldC
^bedeus Dammom ttil Byfi$rvelt ^ EcqkJiatM
tf^eft'-Capetiui 1593 obiit. Dit bygevoegde

iaargetal flaac niet op zyncu dood, maar be-
oort, zoo ik meene, tot zyne bevcstigmge

ia het Heilig dienstwerk. Het geflachc Dam^
. mm was tc Gmd hoogaanzienlyk en verfpretd*

de^zig in verfcheidenc takken , waarvan een den
naam voerde Damman van of uit Byflerveld (i).

Uit dit zelve gedacht hebben zeer veeleo de Ne*
derlandfchen kerken, met woord en penne « ia
de leere der waarheid die naar de Godzaligheid
is onderwezen , hocdanigen waren Adriaan
(a) f Jobanues (3) 9 Cörmlts C4) $ Sebastianus (5)

»

N 4 ra-
[i] H\ tt Ifater kort verhaal van het doorlachtlge School te

Gent, bl. 136, 137. Gemfche gefchiedenisfea Toin.1, bi- 34,168, •

325, 334 tn noüs» tuTom.!!. bl' 107, 351* Lmiitti dies genia.
les decad. I pag. 23, 24. jL'i[/|>ifiq)rreelierchesde*Bnc» et de taMoblea»
fe de Flandre , Tom. T. pag 381^, 412, 480, 322, 428.

[2J Adriaan Damman lan Byjlerveld was Hooqfeeraar in de taa-
ien en weuprckcndheid te Gend. Zie hec aangehaalde werkje van
myneo Vader, bl* nj—ij/,

13] Jobamui Damman waa Predikant te Dirkstand, Meiiszand en
Herkinge 1598, 'e Zundrrt lölj, te Ry^hergpn C616 , te Mndi tti
D*''trnjneler iól6 , lc i^apel en ^^ryboeven \6io , cn werclc ofgszet 162 J,
yoi^ti.s Sofrmaus kcrkeiyk regiller , en Boekzaal Aprü i7?Oj bl. 496.

1^3 ComeiU Damma» kvram in 't Hulfter Ambagt ce BeMingw
7^96 y en veitrok van daar op OuSdorp 1600 , vervolgens naar
Oos/voorn 1619, daar hy geftorven ia I627. Soermanr Kerkei. reg.
bi. ii7« Hy hieldttig aan de xuivere leere, en kwam den 19 Ja*
nuary t^fS «e Goféeredt prediken, daar toevertocht zynde,wan«
neer de Remonüranten en bon I*redikant Mriaims Rmmutmu «alk
een oprcer teyjen hm verwekten, dat hy gevaar van zyn le-

ven. Zie Trigland Kerkcl. Hiilorie, bl. 1032. Wefk fhood gedrag
Mi'andt in 2.yne hillone der rcforaiatie II. deel, bi. 698, en 699
ten deele verkecrdelyk ott Umemhogaert verfchoont , en voor
ffootfte gedeelte looslyk verïwygt.

[5] Sebauianus Damman werdt 1604 Predikant te Zutph n. Zyn
levvH 18 befcbreven door Lomtier dierum genialium dccad. II. pag.
34-^27 Hy is gezonden toe hec Synode van Dordrecht^ daar hy
toe Sciiba vci koren werdc , en cotoverstener van de vertalinge d«a
>3. T. Afta Synodi l)ordrac. pag. 7, 9, 25. Hy fchreef trg-rn de
Kemonikranten. Baudartius Memorien VUI boik, bi. 11. Hat is
dau ongegrond als i>rr;n<i^ hiitor. der reform. 111 deel, l i. 27» 28
voorgeeft , da& by mifty^% Armimims sonde aangehaii^ca hebben.
M««r kci hier gw Uau4ar$ IX boek 9 bl* u



$90 Kort Vsrha^l bu Bsrotions vam

Tof'ia/ (i) , Petrus (2) , Gunthier AUegonde
DamtVLin f3), en Zebedeus , die hier als Predi-

kant van fP^estkappel beklad llaac.

Domburg heef: ai vroeg een Predifctiiit gehad.
Uit eene mee de hand geichrevene befcfaryvinge

van Gocy biykt, dat op den 25 Mey 1578 dc al-

lereorfte vennaning of predikatie aldiar gedaan is

dcpr (jabri§lHappart oi Happaen wm Oudenaar-'

dtf tom^ ier tyê aimaar tot htmburg in H^atcbe-
ren, ftaande hy In Jaar 1578 reeds op bef re-

gijier van de Rentmeejlers van U extraordinaire als

Predikant te Domburg bekend. Noch vinde ik

aangetekend dat Epbraim tVante Predikant isge*
weesc binnenDomburg en Aagtekerk « welke laast-

getioemde plaats gezeul worde in 't Jaar 1624
byzonderen Predikant te hebben gekregen (4),

NV y konoen iets nader niededeeien uit een Afte*
boek van die kerke (5) beginnende met 1586» ai^

waar ik vinde ten aanzien van bet H. Avondmaal,
dat het vier malen 's Jaars is gehouden, en eene
voorbereiding daar toe gepredikt , waar van de
texten ftaan aangetekend, zoo wel als van de
aüie^ of de lütdeelinge. Maar van eene dankzeg-

'

ginge na 't H, Nachtmaal wordt niets gemeldt.
De kerktucht is daar zeer nauwkeurig en ftreng-

lyk onderhouden, waar van de blyken doorgaans
te vinden zyn. Van de Predikanten vinde ik fe-*

dert den Jaare gewag in 't meervouwige
met den naam van dienaars , ook wel van dc twee

minifiers , doch eerst na 1600. Het blykt dat by
den gewoupen Leeraar Gabriei Happaert noch

een
(%) '\ Vtn TtkhM^ Pêtrmt tn Gtmkiêr Dëmman «tl in
{2) > het v< rvolg v«n dh kort erhisl moetea ge«
(3) J fnmken wnrdrn.
(4) rtüntiius Stati::ch Vlaanderen, 1)1. t-^o,

(5) Dit A^eboek loopc toe 161 1. Ik kan nicc anders tïcn» of liet

herfc «Heen botrekkinge tot de kerke TiB Ikmtitrg . tn niet tot

L.iyuizcd by Googl(



ander was 5 Lèonoirdus iMb/am, wiens ^titem

ét eerfte maal voorkomt den 14 April 1591 in de

uitricbtinge van't H. Avondmaal, en vervolgens,

% zy de voprbereidinget .of op de bedienioge

l^recËkcDde »
gelyk Happaeri din een van die po»>

ten waarnam. Nochtans ftaat 'er niets van zync

beroepinge tot Predikant te Domburg in de ker-

>kelyke bandeUagen van deze ilad. Ook heeft

hèc^J^iM meer dan voor eenen Predikant

ynm^u)omlnirg en Aagtekerk , toen vereenigd ,

traöement gegeven , zoo dat de tweede Predi-

kant 't zy door de Stad , of Gemeente, of Hap»
poert beuald zal zyn. Het komt my waarfchyn-
lyk voor , dat G. Happaert den gemelden Mo*
jaert tot zynen medehelper in 't waarnemen van
die twee plaatzen heeft aangenomen, misfchien

op zyne kosten , en daar by verkregen , dat hy
Jbok de^iaknifi^ten zoude mogen bedienen, zoo
Jang hy daar bleef, dat is tot net Jaar KS04 toe,

wanneer hy volgens de Aften van den 25 July,
en 10 Augustus 1604, ontflngen is van zynen
dienst te Domburg ^ en Aagtekerkf elders henen
beroepen zynde , toen in zyne plaatze beroepen
.;Werdt CormKi Éegius of de Konink, onder ande«
ren onder deeze conditie dat hy de beroepinge aen*
vaerden Tuil op dmzehen voet , als die van Leonar^
dus is b$diiut geweest , agtervolgens de artykeUn
wies verdrags tusfcben de twee ptaetzen daar wm
zynde, en met toezegginge dac /jy by afflerven of
afflant van G. Happaert , dcnzelven zoude fucce^'

deeren, volgens de aden van den 4 September
<id04 , en is op den '10 Oftober bevestigd door
zynen amptgenoot. •

Van de opene Steden van If^akberen gaan wy
over 'tot de dorpen van 't zelve Eiland, zonder
dat ik my in de optelling derzelver een bepaal-

orde voorftelle. N j Cryps*
,
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BQi Kour VMmjJM na Bjupmuns vak

^r^Grypskerke is , vermoedelyk, voorde meeste,
^OO niet alle dorpen in IVakheren van een eigea
Predikaitt voorzien geween, alzo federcden 24
Oftober 1575 de Gemeente aldaar bediend werdc
net twee predikatiën des Zondags door J obannet
Borreei, die 't volk op de dorpen , daar noch geen
Predikanten waren , in de week vermaande. Hy
te Middelburgberoepen ^ynde ^ is beflooten

hrke met een ander te voorzien (i) , gelyk-nii
tyd tot tyd gefchiedt is, terwyl volgens het re*

gijier der Rentmeesters van 't extraordinaire dXé^
het woord der zaligheid verkondigd is doO£*., -

i Bemaerd Petri ot Pinerfin 1578.

.

II« Bmard ^Ombre 1588.
jUI. Lodeuuyk d'Herde 1591 , die naderhand Pre-

dikant is geworden te U^est-Souburg. Die
'.rnaam is niet onbekend , zynde Limnus de Her-

de, onderling te f^Usfingen, doot Prins Pf^Ü^

. km L naar Engeland gezonden in het Jaar 1575

. om onderfland voor dien Vorst te verzoeivea

aan de Hervormde kerken in Engeland (2). Ik

dorve hierom niet gisfen dat deze Lodewyk
itHerde dezelve zy met Lodewyk de Herder^
wiens zoon Aar laan van Oostduivelayidie Stad
aan Haringvliet in den lande van Flakké be-

roepen is 1619 f daar hy (lierf 1622 (3;*

iy« ^fféamMM Panmeei 1595* Hy is waarfchynlyk
dezelve, die Predikant te Calais was in J^rank-

ryk ten Jaare 1Ó07 , alwaar hy uit het Fransch

heeft overgezet , en te AmjUrdam in 'tJaar i6cA

laten drukken Traihet van den Antichrist en van
zyn ryk dmr Georgium Paeart, In de opdracht
aan de Regeiuige der Sud Midddburg erkent

hy
(1) NaamTyst c!rr Tredikrinten te Midd^f^urg ^ ffunniut Suciidl

Vlmandcreo, bl. 127. J'r'ihihrrt Vlisf. kci kliL int'l , bl. 8, 9«

(2) Gfr^JSi Scriit. Amiq. Tom. x. pare. 2. pug. 294*

(ii SÊenums kerkelyk tepüjw yua ZMMQtta»é, bl» laf»
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feUiAKp IN Ut SVL. Eeuwi. 303

n hf vaa deachre m^êmgmtdigiweUmadm heb-
'beiiont&og^ zoomdmhéptifmrShtéUmakan^
derzints. Noch vertaalde by in "tNcdtrlandsch
hetLatynsch boekje van Ottho Casmannus geti-

teld l(^ade mecum , cara pktas et rara cbaritas p

\
waar van de pverzècting gedrukt werdc te Am*
ftmrdam 1609. IndeopdraehtdtrveniMlHignaa
de Pre Jikanteii van Middelburg zegt hy , dar " hy

van kindsbeen aan binnen de Stede Middelburg

«^fZjrpe woonpiaauiiee&geiïady door hen ge<-

^^timiwtyil^iwas gevoede mee de redelyke en
» oovervalschte melk » en tot den diefisc des

f> Goddelyken woords, na voorgaande en be-

n hoorlyk examen , was aangenomen geworden,

I».
en eindelyk in hanne kerkelyke vergiKienn'
gen in die dingen» die toe de regeringe dor

n kerke bchooren, getrouwlyk geoefend ge-

§j worden" naar het gebruik van dien tyd

,

overeenkomiUg mee de ondilc kerkbefluiten in

Zeeland 9 toen de Proponenten in de konüAi^*
rien werden toegelaten om m het kerkbefticr

onderwezen te worden, 't welk te Middelburg
heeft plaats gehad tot in 't begin dezer eeu-
we* — Uy kwam van Baarland m hee land van
Goei naar Axei^ hebbende de kerkenraadaWwr
den 19 Oftober 16 17 aan de Clasfis van IVaU
cberen, verzocht hem te mogen beroepen , die

daar over aan de Claslis van Ooes fchrecf , met
dien oitflag dat hy fpoedig kwam» wordende
zftk hand m de kerkboeken ai gevonden in \
begin van December 1617, gelyk ook zyn trak-

tement door de Clasfis verzocht is ingaande den
aa November 1617. Hy vervolgde hec inza«
melen der vrjrwillige giften» dooraynen voor«
aaat Nathan Fay begonnen tcTt het bouwen van
cen^ k^rfe. ce ^d^el^ met ^üu veel yver en a n-
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houdendheid y m Holland, Zeeland , Friesland
en 'c Sticht van Utrecht9 dat hy, met deaMid«
delborgicheo Predttcanc JS^iékti Bwrs , de «o*
beftedinge , opbouwinge , en volcooinge der
kerke te -^jrW voortgang deedt hebben , en vol-

eindde. Uy bleef den dienst te ^xel tot in Zo^
menmaad 163 3 beUeeden » soiider dat 'er aan-
getekend is of hy toen geftorven , dan of hy
naar een andere plaats vertrokken zy.

Serooskerke fchync al in den Jaare 1577 een ei- »

gen leeraar g^had te hebbm (doch wlena naam
niet wordt ui^ednikt) also de twee Predikan-
ten van Grypskerke , en Serooskerke in dat zelve

Jaar, uit naam van hunne Gemeenten , aan de

HeerenGecommitteerde Raaden van ^(?«^aiu^ aan-

boden» dat zoo de Staten aan de kerlcen van &•
fwskerke en Grypskmrh zoo veel wQden geven

,

'

als hun Ed. Mog. aan de kerken van Gapingen
en Bcttingen wilden te koste leggen, zy zeiven

dan het fwrpim daar zonden by leggen^ opdat de
bediening van Gods woord niet uit hunne plaat«

«en naar elders , te weten Gapinge en Bottingen,

zou gerranfporteert worden (i). Volgens htj re-

gtjier der Mentmeejiers van 't Extraordinaire zyn

L Corftetif Simoiyem Ik kan my, op dit

pas, niet herinneren, dat ik'smans naam er-

gens meer gevonden heb, en kan derhalvcn

van hem of zynen dienst niets meer vermelden.

II. Hendrik Heiningka 1586» die ons onder de
Middelburgfche leeraars reeds is voorgekomen.

IIL Gunthier of Gothier Damman 1 587 , die ook
gemeldt wordt in de ondertekeninge van de
Synode vwij^mbdenp in de Clasfis van IVai-

(i) yrellkbert Vliir. ktdOMOlcl g bU 9 <4t dc SttUa Mmloi fi»
étA if AuguMtts t577*

daar Predikanten

cbe^
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é oberen, daarby ftaat obiit Seroofkerke 1608. Wy
zullen hem in 't vervolg van dit kort verhaal

noch meermalen ontmoeten.

IV. By dezen mag gevoegd worden Pieter Haeg-
man, die in , of kort na het Jaar 1584 Predi-

kant te Serooskerke geweest is. Zyne lotgeval-

len zyn gedeelcelyk opgegeven in de hiftorie

der Reformatie te Gend ( i). Indien hy te Haar^
km mocht zyn geboren, zoude het te vermoe-
den zyn, dathy een zoon of bloedverwant gc*

weest zy van Vsbrand Haegheman , die als van
de konfiftorie zynde, en een hoofd der Se^-
risfen , welke federt vele Jaaren de Predikan*

* ten van de nieuwe Seften had gehuisvest , en
zelfs naar hunne predikatiën hacTgeleidt , door
yilva , en den bloedraad , is gebannen ten Jaa-
re 1568 (2) , en in 't Jaar 1573 Wethouder zyn-
de te Haarlem , toen die ftad aan de Spanjaar-

den overgong , door ^Iva is uitgefloten uit de
jammerlyke vergiffenisfen aan de burgers van
Haarlem verleend, maar echter niet ter dood
gebracht werdt (3). Even onzeker is het, of
hy dezelve zy als P. Hypophragini , van wien
in de Refolutien van de Magiftraat van Rotter^'

dam, den 8 December 1574, wordt gezegd ,

dat hy , toen l^edikant zynde te Rotterdam ,

en in twist geraakt met zynen Amptgenooc
JEgidius , op verzoek van Prins IViüem ƒ, uit

den dienst is gehouden (4) , van waar hy der-
halven zig naar elders , en vervolgens naar
Gend kan hebben begeven, Voorts vinde ik.

dat Petrus de Siner jkyperpbraginus , Qver dc
Ha-

(is BItdz. 48 , 49*
fai Sententiën yan Alva^ bl. 58»
M) Bor Nederl. Oorloeen VI. boek , bl. 443 [sS5l.
(4) Recht der Rotceraamrche kerke, aitAegoven door d9 Hee«

rea BmUUng ca Soffitték^ bU 1x4 , ixj. \



«

soft KoftrvVniuAf. j>i* BffMtj^^

\ Hagen, geweest isPredikant tc//oo^maüf^i594i

Isrioch geweerd 1595 (!)• Zoo hy dezelve mee*
dien Roccerdamfchcn Pcedikaot^weescs^y^zau^ ^

-rdé )nai Mniieó bcümtm ^ dat ny een maa vaiiV

• een moeilyken géést fchynt geweest te zyn , en
daarom op die beide plaatzen geweerd is: doch

6 aiyxi.imiD9 en de Nederlandfche vertaling des-)
• -sdveo verichilc van F^-^fyp9pbMgmm* Wat

moet onderfcheiden wordei? van P. MypophraM
\ genus 9 eeu Gentenaar^ en vriend va» Micha'él,

- Serv9ÊuSf wifios leugenachtig verbaal uit «So»-

^'4iut wotéL aangehaald^ en gewiaalct door Jj.

^ Mofheim (2)b * > ^^*r^fjé

Gapinge , daar de kerk zoo zeer niet was ver-^

vallen» gelyk uicde voorgemelde aanbiedinge van
die van Grypskerke en Serootkertte blykt# heeft

misfchtent al korx na het Jaar 1577, een eigen
Predikant gekregen. Volgens de onderrekenin--

ge der Synode van Embden, gedaan in de Clasfis

van IValcb^en, alwaar itoac Petrus Dammanus
t0 ^Gapinge p ditmae te AmemuidM mserkdiu $

zonder aitdrukkinge van Jaaren » sonde men kan-
nen gisfen dat hy de eerire Predikant aldaar zal

zyn geweest. In het regijlerder Rmtmeejhrs van
'1 txtratsrdinaire worde hy gevonden op het Jaar

Z590» als Predikant te Gapinge^ op wten indac
zelve regifter vol ;t Jobannes Behftut 1593;
geflachtnaam was van Belois , in Zeeland niet on«
ckend. Het ftrekt Belofiustptccr, dat de roem-

mchtige Demiel Heinfiut een ayner leeri&ngen

geweeai: is, welke «n hem,, en. OUmutkst ^ alt

zyne leermeefters, tot dankerkentenis opdroeg
zyn Latynsch gedicht op hei afüeryen. yan Palu-

(i) Soêrmam Kerkel. register Tan Zmid Hêllamd bl. $6.

fi> HiftorU vMi ^#rv#«Mj bi. H^» «a ia. 4« vwidfi ^
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f^oiM^ (i). * UitSde tiarekeniage vaa den leeSdea
'

dknst^tjrd -ns^ Jmobm .Migggrode ^ mqq'vso 4en
roemwaardigen Veerfcben Predikant Jobanmf
Miggrode ^ blykt met zekerheid dat hy, in 't Jaar

1597, Predikant te Gapinge geworden is, daar

hy tot in de aeventiende eeuwe gci]taan lieeft <&),,

Icboofi'wfm^mÊmèm bA geinekmnèglfteMem ge-

vonden wordt in 't Jaar i6cx>. -^r r - . r >

Te Oofter-Souburg is in de zestiende eeuwe de
U« bedieoinR^belüeedc door .

L HenrtcuslBrtfmveriuSf wien ik op't JaanjSs
^ vermeldt vinde in bet regijitr der Renemmfiers
' ifon^t extraordinaire. Van hem, en zyne ycr-
rigiingen is my verder niets bekend.

II. óuüielmuf Comantius. Hy kwam hier in het
Taar 1590 (3)» Van hem ft^ aangeteekend l|i

net evengeneemde regijler 1591 mr. GmuMi-
. «ƒ, voor dit Jaar ^ en elders (4), dat hy over-
leden is den 11 December 1594. Des braaven

. jnans oiigemeene lotgevallen zyn deze. Toen
- de Gereiormeefde Kerken in f^kumderem in
haren grootften bloei waren ten Jaare 1580—
1583 , was onze Comantius Predikant te DtX'
muiden , doch werdt op iterk aanhouden der
kerke te Sluis , aan de gemeente geleetid in 't

• begin van 't Jaar 1583 » .om dat akkar toen
maar een Predikant was , zynde de twee ande-
ren vertrokken. Korts daar na weder opgeeischt

wordende , verworven die van Sims dat liy

: daar nocb eenigen nrd den dienst zoude waar-
. nemen» en hy bleePer venrolgens ab vaat Pre^
dikant, alzo Dixmuiden in dat zelve Jaar 1585
aanParina werdc overgegeven (j). Men hielde

bom
fi^ Vroiikhert Vlisfing. kerkhemel, 55, 395.
(2) Bocksmal Mey 1731, bl. 604.
f3 ) Sotnmcms kerkel. reg. van Zuid'HotkmA , bl« 5f«

(4) Boekzaal Pehrnarr X734» bU S4I.

.(5) ir«^ Vfdiffi, kjÉSor.U
ê

(
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r Jiem te SkUs ia grooce hoogachüage , maar «ag
- geen kH» om oem' te voorzien net nodig on^
> derhood tot zyn beftatn , zjuóc atle pogingen,
om elders een eerloon voor hem te verkrygen,
vruchteloos uitgevallen. Niettegenftaande dit,

. ;Honde echter de Magiflraat , en de oude, en
-L nieuwe Kerkenraad ce iSteix niec bewogen wor«
den om hem te ontflaan , toen hem in Nove»¥

: ber 1585, een volledige beroeping werdt op-
gedragen naar MedenbUk^ alwaar zyn dienst

; van grooten nut iiad konnen zyn , om de^mc^
' gaande bewegingen, in die gemeente ontftiail

(i), te doen bedaren. Op dat hy , door ge-

brek van onderhoud , niec genoodzaakt wierdt,

: gelyk twee «yner voorzaten , van Sluis te ver-

trekken «poerde men in HoUand, door ver-

zoek , de noodige levensmiddelen voor^ hem
te erlangen, waar toe men den Griffier der Stad

zondtaanden Graave van Leicester , en Coman*
thu op deNaiianak Synode, gehouden im*s Gra*
veniage den %o Juny 1 586 y alwaar hy ook zit*

• tinge gehad heeft volgens de Walfche vertalin-

ge van de Aften dier Synode, in welke de na-

men dei leden worden gemeldt» onder ande-
ren van /^ioM^^lpfifii (alwaar toen maar drie Ge*
jreformeirde Kerken waren» te weten Ooitm*

• de , Sluis s en ter Neufen, zynde j4xel eerst
• naderhand in dat zelve Jaar 1586 by dezelve
' gekomen) of van Sluis, ff^ithehnéus Comanti^
Ui 9 Predikamt te Stuit (2). Maar als zig daar

• geen vaste hoop van onderftandt opdeed , ver-
• bondt hy, voor zekeren tyd , zynen dienst aan
den Halsheer van Noordyck (Noordwyk) bui"

tem Lfidem Die van Skis ontfloegen hem niet

dan
fi) UittenhogaartXerkêlykeWtoiin Hl detl» U* JST* XerMjrk

pUkkaatb. II deel, bl. 53, j6, 93, 94.
(sj i^.ieM^ëttr cwftde ccavgtu derNcdtfriiGelooftM.» M*«s.

J
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^4^dw onder voorwaarde » dat hy , na verloop van^ y
^'%deii ïyd «yaet verbbueoisfe , zig aan geen aur

^^^3^ gemeente. ADttdê veibiiiden» zonder ken«
...nisle te geven. aacdie van iSShif/».welke hem
^>..gaarn tot hunnen Leeraar zouden hebben we^-

^i^der gehad. Dus verre hebbe ik 'sMans zeld*

( > nam weyiervaxiC^^: nic een handfcbiift vtn
^ tydVnagifrhrCTeB^^ In \ volgende Jaar 15^7/
yerden de Spanjaards , by verdrag , meefter$

van Sluis (i;, waar door de Hervormde Gods-
^<>4iensc daa^^^^^n.^inde nam, en ComamUus
^ y^j/è^id^^ om elders hec Leefiiar«»ampt

^^te bekleeden#^ Na hec nlteinde zyner verbin-

^ tenisfe tc Noordivyk , is hy Predikant geworden
Oofler-Souburg, daar hy geftorven Is. Dui

zal Comantius, die na 'c Jaar 160& Sredi-*

was (a>t n^^Bdüen zyn zooa
' geweest zyn^
UI. GuilUhnus Coelmans , van wien het gedachte
->^regi/ter gewaagt op 't Jaar 1593. Die naam

ja n\i6fL vreeipdj maar zyn peribon en verrich-

tingen blyven my onbekend.
IV» johannes di Vyt , die eerst Predikant te 5^-
. kerke was , en te Üofter-Sofiburg bevestigd werdc
den 15 Mey 1595 > daar hy overleedt ten Jaa-

. jre 1603 (})• |k heb zynen naam in hec rqgU
fier der lUntnièefti^ van 't extraordinaire ge-

;- foeld gevonden dan eens IVeyts , en elders

.'^ rits, zoo tsmf, die nampn wel zyn nagcfcbre-.

j . ven. "
'

Syèiur-Saulmrf^ wm reeds een Gerefiar*
mearde Gemeente vow het begin van de zeven*
^tiende eeuwe , en een Predikant in 't Jaar 1595,
^net (9aam Jjudovieus de Herde , waarfcbynlyk

O daar
• (x1 Hooft Nederl. hiftor. XXVI. boek» bl. ttf9f lf74t

(8) Hunnius Siatiicb Vlaanderen» bU 66.
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iio KoRt Verbaal der Reformati» van

(iaar aangefteld óp verzoek van den Heer Mar-
nix van ^Idcgonde f Heere van Pf^ester-Souburg

^

van wien in de Notulen der Hecren Staten van
Zeeland^ van den 14 January 1593, ftaat aange-
tekend, dat hy byftand veriocht tot opbouw
van de kerk te fj^est-Souburg, en tot onderhoud
van den Predikant en Schoolmeefter, waar op
men befloot te zullen letten (i), *t welk echter
4yn vol bellag omtrent het Jaar 1 595 eerst fchynt
gekregen te liebben. By dezen vinde ik in net
gemelde rcgjjlef gevoegd Jacob 'van Corenhurfen

1598, die het H. dienstwerk aldaar zal hebben
waargenomen tot den Jaare 1608 , wanneer GUe-
on van Deinjen hem opvolgde (2).

. Beekerke, anders geheten Biggcnkerke , heeft

iti de zestiende eeuwe verfcheide kerkleeraaren

gehad , die, in het zoo even genoemde regijler,

dus worden opgegeven

:

I. Jan van Aken 1584, my onbekend.
Ij^ Johannef de Vyt , of Fits 1589 , die van hier

vertrok naar Oojler-Souburg in 't Jaar 1595.

IJl, Raphaël Canijius 1595. Uit gcflacht leverde
^"van tyd tot tyd voortreflyke mannen uitvoer
"'^ Land en Kerk, doch van deien Raphaël weec

ik niets meer te zeggen, ^-r r - ^

IV. Anthmius Montanus 1596, in welk Jaarhy,
den 22 December , van hier u^^r Middelburg be-
roepen is, en daar bevestigd 8 Juny 1597 (3).

V. Johannes Rcgius 1598. Van dezen naam wa-
. ren van ouds zeer vele Predikanten (4). Waar-

* fchynlykwas hydezelve, die in 't Jaarijji zig
* te Keulen ophieldt, en benevens anderen ge-

;
' kozen werdt om den Heer van j^ldegonde ge-

• ' trouwr-

(1) Firotikbtrt viisf. kerkhemel , bl*8, 9, en i6i in de aantekemoge*
(2) Frolikhtrt Vlisf. keikhcaiel, bl. XÖ5.

f3) Zie dit kort verhaal, bl. 191» r y.c: i
'
J , ^»

(4J /f. /r iFafer hiHoric der reformatie te üemê ^ bL 7> 5©—54«

I
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trouwlyk over te fchryven , *t gene tot de hl-

ftorie der Nederlandfche Gereformeerde ker-

ken konde dienen (i). /--^ * .
^

. Koudekerke , een der voomaamfle dorpen van
'fFakheren , en daar , gelyk voorheen getoond is,

al in de Jaaren 1566 en 1567 gepredikt is, cn
drie Predikanten woonden , zal ongetwyfeld al

vroeg een vasten Predikant gehad hebben. Even-
wel is de eerfte , die daar den dienst vast bekleed-

de. Pieter van den Broecke^ op het Jaar 1583 ge-
meldt in het regifier der Rentmeefters van V extras-

ordinaire. Carel en Matthys van den Broecke wa-
ren omtrent dezen tyd Predikanten te Renesfe

,

en St. Annaland. De geleerden uit dit geflacht

droegen , naar de gewoonte van dien tyd , door-

den Broecke vinde ik geen leeraars der Gemeente
te Koudekerke genoemdt voor den beroemden
Hoogleeraar -^«^o«/a/ Walaus ^ die/er gekomen
IS m 't Jaar 1602.

Of te Oost-Kappet al voor 't Jaar 1600 Predi-

kanten zyn gcwet^siHenricuf Bootius{2) en Abra^
ham Happaert (3), is niv niet gebleken, maar
wel dat in 't Jaar 1584 Jan de Pourck daar het.

Euangelie verkondigd heeft (4) , zonder dat van
hem iets nader tot myne kennis gekomen is.

Van Melifkerke en Mariekerke is my , binnen ons
beftek, ntets voorgekomen, om 'er waarfchjoi-

lyke gisfingen uit te maken. Alleen kan ik, uit

het regifter der Rentmeefters van 't Extraordinai-

re, met zekerheid opgeven, dat Johannes Schy-

ve in den Jaare 1586 daar Predikant geweest zy.

Te Zoxktelande was , volgens dat zelve regifter,

• O 2 ten
.

*«

Synode van BMden zf71 , art. 50«

(2) Boekual oaober 1729 » bl. 493. . . ,

*

p) Boekzaal Febniary 1734 > W. 241.

(4) Rtgifièt iir SMnimtffter$ vpm V netrêorüwairt^

gaans den naam van Paludanuf. van



ten Jaare 1583 Predikant Bartholomeus van der

ffmke , van wlen ik onder de Leeraaren des

al doen* Ook kas Jobannes Busjomiuf hier hec
Leeraars-ampt al hebben waargenomen in de XVL
ceuwe, vermits hy in 't Jaar 1604 van daar ver*

trok naar Oojier-Soubwrg CD j-jdoch *tis onzekefir

; Vao Jlacbtehrkg Q^^^ b«t^n^eM^
jyoffiBurg.' Leónard mooyart , of Mojdert^ daar

yertneldt, ftaat op hec Jaar 1595 bekend als Pre?

dikanc vou jlMhtekfirke^ bec meermalen byg^f

De andere dorpen ia ff^akberen moet ik mee
Itilzwygen voorbygaan, van welke my , zoo veel

het kerkelyke aangaat , federt de hervattinge en
herftellinge^der Reformatie in 'tjaar 1572» nieu
{lekend is geworden. De kerk te Bottinge zagen
wy voorbeen dat ten Jaare 1577 in aanmeikingc
kwam om herfteld te worden, als minder ver^

woest; doch die van Grypskerke en Serooskerki

hd)ben dopr^ hunne vrywilltge aanbiedinge zulks

tegengegaan»^ Alle de dorpen » daar eenige lede-

maten der kerke woonden , en die geen vaste

Leeraars hadden , konnen door de nabuurige be*

diend zyn». de volgende eeuwe heeft elk dorp
in ff^akbffm een eigen Leeraar gekregen , ee»
of twee uitgezonderd s óic geeombineen zyn/

Ik vaare voort naar Schouwen , en Zierikz^e ,

welke Stad, hcncwens Brouwershaven, Schouwen
tïi JQuivekind $ werdt overgegeven den 8 Augu&«
tus 1572 ' aan de hoplieden van den Frint vm
Oranje (2) , op verscheidene voorwaarden » waar
van cie zevende was "dat een iegelyk zal mo^en
M blyven inzynen oude Catbolyke reli^^ m^ts-

(i) Botkcaal Febrnary 1734 , bl» 242.
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gaders de oefeninge van dezelve, zonder daar

i> in geftoord te worden in eenige manieren
De Prins keurde dit verdrag goed , op den 29
Augustus 1572, maar voegde alleen tot de voor-

Waarde "dat insgelyks die van de Gereformeerde
'n religie vryheid van confcientie , en de oefe-

M ninge van dezelve religie ook in een eerlyke

t> en tamelyke plaatze zullen hebben, en genie-

te ten" (I). De overheid bedoot zeer weinige
dagen na dé overgave der Stad eenige krygs-be-

hoeften te koopeh , en ter betalinge daar van
eenige onnoodige kerkiieraden te verkoopen (2).

Ook fchynt 'er aanftonds te JZierikzee ^ toen het
Prinfen zyde gekozen had , een Predikant ge-

weest te zyn , die ter helft van de maand Augus*
tus voor zig bekwaame huisvestinge van de Re-
geringe verzocht, 't welke hem evenwel misluk-

te, aangezien de Raad belastte, dat hy voor de-

zen tyd noch geduld zoude hebben (3). Die
Predikant was Jacob jforisfe ^ die ten Jaare 1566
zig te Zierikzee had opgehouden , doch in het
volgende Jaar van daar gebannen werdt, gelyk
te voren breeder is aangetekend (4). Hyzal uitzy-

ne ballingfjhap by deze gunllige gelegenheid zyn
wedergekeerd , om de kudde des Heeren alhier

te weiden met die zelfde liefde, als voorheen, en
met geen mindere vrymoedigheid, waar van ten

bewyze ftrekte dat hy met eenige van de bevelheb-

bers van den hopman Cloot aan de kerkeknape ver»^

zogt , dat men alle de Outaaren nog flaande in St»

Lievetè Monfler opbreeken , cn van Jiads wegen op-

ruymen Joude , of dat hy 't felve foude doen tot

• -'03 kqs-

fj Boxborn op Reigfnherg TI deel, bl, 548— JJI.

2; Notulen van den Raad ordinair fan Zicrikui , don iC en it
AugufCui i57t»

(3) Notulen van den Raad ordinair Tan Zierikzef 1 deo 18 Ai*
guscos IS72,
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^
koste ffchade en laste van de kerke voorfz, : welk

* yoorftel den Raad dezer ftede verlegen maakte

,

<Jie daar op die befluit nam, dat men den Predikant

voorfc. tot antwoord geven fat, dat men door *t

breeken van de Outaaren VQorfc. de voet van de

fiharen fiaande ten halve van de kerke feer mede
crenken Joude ; niet te min indien hy perjijleert ,

dat men hem met alle behoorlyke middelen perjuade-

ren fal te willen vertoeven tot de komjle van den

Gouverneur t die alle dag alhier verwagt is, mits^

t
gaders de komjle van de Excell» van de Prince

van Oraingien (i). Mogelyk zal deze Predikant

zop veel vrymoedigheid hebben durven gebrult

ken by de Regeringe , om dat in den Raad wei-

nige dagen te voren gelezen was fekere misjive

van Petrus Dathenus (2) Raad en Commisfaris
des Doorl. Furjlen en Heeren des Prince van Üran^
gien Grave van Nasfau etc. omme in den lande Jho
wel in politicque als in religions zaken goede orde^

ninge te Jlellen tot ruste en confervatie der vrome
# ingefeetencn en onderdaancn , en tot vorderinge van
V de eere Gods , zynde by den gemeldcn Dathenus

onderfyn cachet en handgejchrift de commisfie ge-

geeven aan Jacob Barfelis om in de Jiad Zierikzee

en in V land van Schouwen met fyne polderen de

kerken te reynigen , ontfangers en rentmeejlers van
die goederen der Kerken, Capellen, ClooJJeren en

Outaaren te (lellen ten fine die Predikanten ,

fchoolmeejiers en clockluyders eerlyke onderhouden

worden enz. , waar op met Rade is geaccordeert

dat men de voorfc. misjive en commisjie van Ja-

cob Barfelis commujiiceeren fal met den Gouver-

neur omme fyn advis gehoort den voorfc. Jacob

Jo-

(1) Notal«n 7Uk den EMd ordinair der (lede Zi9rikie§ , den
Caober 1573.

(8) Ik beb nergens dese eertitf^Iea T»a Daibtms gtTOnd^Oi iU
t^f^en in dc Noculta f«n ^Urikuf,



Jpr^ te dienen van arawoordi , €Ut men bevin-

j(gli^fe ^^i^n '(i) « uit welke laafle wpordga
iDseo zoude mi^gm gisien dac ^ofa6 Barfelu geea
^aftdier zy als Jhcoft jorisft^, die recht geichikt w<s
jtot uitvoeringe van de gemelde commisfie , als

^aarende mee oprechtheid de voorzichtigheid ,

^cUje mwmi^JfSOglMQf^g, was om alle op-

jMipr€5n t0jw»^ voor MQfJkei^e Sta«k<Mripr-

'l^id zeer bedinm was , aangezien de loldatea

.dagelyks poogden by rotten te verzamelen voor
.^^e hoofdkerk dezer Stede» imr loaen verfl^C,

firn, d^ifj^e te .becooyen Van iöle; beraden, die
dijarom gebrachc werden in bewaarder

« hand op
iet Stadhuis (2). Welken voortgang de Hervor-
ming daar reeds in den Jaare 1573 gemaakt heb-
Jsie^^is klaarblyklyk af. te nemen uit het bevel
jrsfp J^rins IViUem I qm een algemeenen dfuik«

yasc<> ea bededag te vlef^ in Zwrilcnèi ^ en 'c

ganfche land van Schouwen ^ op den eerstkomen-
Jden dag des Heeren na den 25 van Louwmaand
'S Jaara 1573 > om zonder waan van.eenige ver^
/di€»ften God emftelyk te biddira $ én zig voor
kern le verootmoedigen , op dat zyn toom ^ om
*sLands zonden zeer ontleken, moge afgewende
worden (3). In dat zelve Jaar was men bedachc
om nieuwe fchoq^meefters te Zierihu€ aan te

(lellen,' die aan de jepgd de groeiden van den
Hervormden Godsdienst zoaden inprenten ; doch
alzo Goeswyn aanbood , indien iemand der bar*

gers begeerde zyne kinderen in den Katecliisn^u^

onderwezen te hebben , 't selve te zullen doen>
jiverdt by in syne bedieninge door de Regeringe
bevestigd^ en vastgefteld geen anderen tot lasten

O 4 vaa
KotaleaTMilen Raad ord. der Scede^#r/lz^/,den 3 OAob.is7J

'

(2) Notofen ff« d«n Aaaé onUMk na^rMir#, 4tA J9 Au^
gustas 1572.

(3) 2ie oadef d« B/laa^cn ietcer BB.

Liyiü^ixi by Google
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van de ilad MQ te nemes <i)* *^Als Predikantea

'it ^ierikzee en in jScbouwm, na de e^rfte over*

rve der ftad dan den Prins , -flaan bekend
Herman Moded , wiens bedryven , dienften ,

en ondienilcn omltandig befcfireven zyn door
myn Vader achter de Hijhrie d$r Hervormde
ktrke $i Gent (a> • alwaar ook overwogen ia faec

biftorietje (3) van-desaelven bewind*en heersch'-

zucht te Zierikz^e , aan het licht gebracht door
de weibefnedene penne van den groorcn Dros-

'fiuird Hoqft (4), op hec bloed en onbewezen
' verhaal van den Hopman de Ryki maar indien,
men dit geheel vertellingje op den toets noch
nader wilde ftellen, zal het by oordeelkundi-

gen weiaiii geloof verdienen. Voor al wan*
neer men aanmerkt dat de Regeiinge van Zie^

rikzee hem by zyn vertrek een getuigfctirift

mede gaf van zyn eerlyk gedrag in deszelven

ampt (5), 't welk men uiec grond mag denken
gefgbiedc te zyn , niét door den invloed ea
ontzag , welke Minhd op de gemoederen der
Regenten zonde gehad hebben, gelyk men
zonder fchyn voorgeeft (6) , niaar om dat de

*• Stads Overheid de handelingen en dienden

'

van Moded met geheel andere oogen inzagen»

als de' fcheeps Hopman de Ryk. Hoe dac sy»
• om van hem hier noch iets by te voegen , hy

ver-
(i) Nocalen van den Raad ordinair der Siede ^mnkzie ^ den t

Kovcmbcr 1573*
' (2) Bladz. s2s--24^ Men zie ook' syn Wel £erv»cveedcoMl^
fftyde der Neder 1. Geloo£l btiydMMTe» Iff M*

(3) B adz, 239, 240»

(4) NedcrU hiftor. VI boek , bl. 251 1 oit wicn P. Pers in zyn
pntfteiiie leeuw bl. 493 irMndiroljk die T«rielllnxje beeft oagf«
fcbreven» breflg^nde daar toot gt«ii ^«wya hf% al« 't viiliaai v««
rfp Ryk.

(9) Nocplen van den iUad ordinair é^v $ud JSifrikzt* ^ d«n |t
December 1576 • alwaar ftatti h^m it BerBanit» Modet, tÊhêiftêr ^
getottfentrert , dat men kfm ^tttiêêuen ^al ftrfiJleoÊie égeèf ètm mièètf
§erlyk ge<ira§fn heeft in 't ampt , ah dat brboord*

^ ia 4ta ugcAwoo^liKfia Oau fan JSet^mé l d«tit W« |0f»

L-iyuizcd by Google
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»T verwierf zig al vroeg roem in het Euangelie ,

' want ten Jaare 1603, fchreef hy, dat hem al
'

voor 42 Jaaren (waar door wy tot omtrent

1560 gebracht worden; in Braband^ Vhanden'

ren cu elders , merkJyk te Antwerpen , veel
van de Wederdoopers was wedervaren (i).

• Ook worde Hermannus Stricker , die ontwy-
- felbaar dezelve was met Modeci , als Predikant

te -Brf^a gcmeldt , in 't Jaar 1560(2). Als men
onbevooroordeeld naleest het aanmerklyk ver-

haal van Bor (3) , die een cigenhandigen brief

van Moded bybrengc, zal elk overtuigd zya
' van zyn oprecht hart om den lande, en der
• kerke ten dienst te (laan, mitsgaders het gevaar
*- en de fchade by hem deswegens geleden niet
• verre van Mun/Ier, Althans zyne kerkelyke
verrichtingen te Zierikzjeey en in Schouwen^
verftrekken hem tot lof. De pogingen van

• den arbeidzaamen Moded hadden zoo veel voort-
• gang, dat 'er, reeds ten Jaare 1573 , te Mierik-

zee een coetus was , 't 'zy van Predikanten , of
van Ouderlingen , om de voortzettinge der Re-

• formatie, en den welrtand der kerken te be-
hartigen (4). Hy volbracht zelf zynen dienst
binnen de Stad, en poogde de Gereformeer-

• den ten platten lande ook van Leeraars te voor*
• zien, latende • —

x

Ilé Amoldus de Steur omtrent Zierikzee prediken
ier tyt \toe , dat hy breeder fpecificatie van de
Confijlorie van Londen zoude hebben , of zy om

* wettige en v/ichtige redenen denzelven niec
• waardig oordeelen om het predikampt te be-

O 5 die-

^f) In syn Grondig bericht tegen de Wedetdooperf , bl. i8tf«

(a) Zie deNaamlysc der Predikanten van Br9óa by vamQoor bo«
CchryvinGie van Hnda^ I boek , Vtll hoofdft., bl. 76.

O) Nederl. Oorlogen XXI boek, bl. 839, 840 (.iij]* *
'•

U) Qtrdtjii igiio, Aoa<i. Xouit If P»r(« a« p^g. s87t ^

,-i I-.. Google
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'tedienen , welke die van Londen niet goed ge*

1b vonden hebben te geven in hun antwoord op
het verzoek deswegens gedaan (i) , fchoon

- hem, voor of in 't Jaar 1573 Predikant in £»-
l^':geland zynde, aldaar de dienst des \yoords ver-

.(iboden was, zonder dat blykt om welke rede-

-»^«en , die vry gewichtig moeten geweest zyn,.

3XJ als die daar over een plechtige fchuldbekentcnis

xrjgedaan heeft. Hy fchynt in 'tland van Schouwen
• ^een vaste ftandpiaats te hebben gehad , of

3.jjalthans maar.voor e^n korten tyd,want hy was
/• in 't Jaar 1575 Predikant te Zwyndrecht ^ en

Ij werdt daarvan zynen dienst ontflagen ten Jaa-

/ii:re 1575 (2), toen hy naar Vlaanderen kan zyn
3',vertrokken, en in 't Jaar 1578 Predikant ge-
9>[worden zyn te Rousjelaere , welke plaats de.

, Waaien , Malcontenten genoemd , federt Maart

Vi^l579 in bezit namen, en verbrandden, maar -

• i' dezelve nochtans voor hunne wapenplaats , eii

-i^hoofd kwartierinhieldden (3),waar door de Pre-

|5i dikant Steur genoodzaakt is geworden deze zy-

.•iHe ftandpiaats te verlaten, zynde ODdertusfchen,

^A,$ot loller Jiont die van Rousfclaere haere zaekcn

klaer hebben , en van den overlast der Soldaetcn

verhst zyn , aangenomen tot Predikant door de

• '^'broeders van Axel , welke begeerden hy hy ben

2oude willen blyven , dienende , gclyk hy gedaen
r' beeft — dog 't welk die van Dentcrgcm , dewelke

*^\.den voorfz. Minijler nae die van Axel beroepen

uvbebben y fwarelyk wiUen laeten volgen y waarom
:'.in de Clasfis gehouden binnen ^xel den 7 Mey
•..Ij79 is gedecerneert te beroepen twee broeders van
•.. j O .

^ ^ Nor-

(i) Cttdejii fcrin. Altdiq. Tom. I. pare s. ptg» 897» S91, Ipt*

(3) Gencfcbe gerchiedeniBfen Tom. II. , bU it;, IS9« i45t 147» i49'é

Rotyn Hi^orit der ketceryt biaAfU «a omireoc Oar^



^ .Norwich , om die voorfchre^ve Gemeensen voor

;
te^ Jlaene met haeren dienst ^ te weten Jan vaa

\ Roy, mCornelis Willems (i). Maar deze be-

\Vjoepingen zuller? geen voortgang gehad hebben,
v iPf vruchteloos gefchiedc zyn, vermits Arnol-
dus Steur met twee ouderlingen is uitgejliert ,

van wegen de gemeinte van Axel als haeren die^»

tiaer^ naar de Clas/ij binnen Asfenede gel^ouden

^ den 2 July 1579, daer hy ^ in die hoedanigheid,
':yCok heeft geprejtdeert ' hebbende zig aan dievati

Axel voor een Jaer verbonden , ten bende [einde]

. : van 't welke hy meende , dat bet hem vryftont hem
te verbindene met andere Gemeenten > doch op

* .de vraege deswegens door die van ^jr^/ in

^ivgemelde vergaderinge gedaan , is geantwoórt ,

- •datfoo verre hy eerlyken ajjcheit krygen kan van
fyn Gemeente van Rousfelaerp ,/aldie van Axel,

• welke /jy tegenwoordig dient , aengewefen wor-»

.^hden (2), *t welk echter niet is uitgevoerd om
r; redenen , my onbekend door het misfen vaii

de handelingen der Vlaamfche Clasfcn federc

•^•den 2 July 1579 tot den 4 Jauuary 1580. Hy
kan van ^xel wederom naar zyne vorige llana-

plaats zyn beroepen: althans hy is 1582 van
:\ JZwyndrecht gegaan naar Oud- en Nteuw-Beier^
tand , en vervolgens naar Brandwyk en Mote*
naarsgraaf in 't Jaar 1584 (3) , daar liy over-
leden is omtrent den Jaare 1592.

III. Guillemde la Grave. By den aanwas der Ge-
meente zullen al twee Predikanten te Zierikze^
geweest zyn na het vertrek van Moded , tot 'C

Jaar 1576, toen die Stad met het land w^nSchow
wen weder overgong aan de Spanjaarden, vol'

!t\ AdcQ M«S. der ClaslU, gehooden ee ^jrW, den7M«y
a) Aden M.S. van de CUsfii, gekoodea binnen AiJèMét ^ (to
aly i57f.

(I) SQirm4Êi Serkel. Re^imr yin ^wié-MQUané > bL 17 tS« ;

/
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'y^gfum 'C verdrag van den naastksth^ J^y 1576 »
^ waar in» onder anderen, bedongen is (i)^dac
--vrjF mb flOudeB mkhm é$ feMr Mthifiers, hy
< noemen Guilkm de ia Grave , ende üerardiu

* van CuiUnburg. Des eerften naam gedenkt my
t aiec elders meer gelezen te hebben 9 ten ay mea
iHUe ^afen» dat by deselfrejgeweeac'ijr, die

t^genbemd >Brordt '0^4lbrimnf &fmhlt LekMkker
'•Gravici/ , welke Predikant was 1576 te Gouda,

^1578 te Geertrtiidenberg by leeninge , en te Goi*-

l da ftierf 1580 (a)$ dodi 't gene my niet waar^
« 'ivMijTDl^rk^vooékdiitt f om dat hy cdderb (3) al«

leen PF'ittem Leidekker wordt gcheetefl*

Vf. Gerardus van Cuilenburg , die eenigzins met
< de la Grave Jo^emeen.was» Hy is waarichyn-'
lyk 4ie Gerardus geweest » wiens toenaaoinlec

> ^ gernrtdc wordt 9 miafehien om des teönbefeen-
- der te blyven, die de eerfte openbaare predl«*^'

katie te Kuilenburg heeft gedaan in 't Jaar 1566,
- ' en daar vervolgens Predikant bleef (4) » tot dat
-

' 4i^^vervolging opftak in 't Jaar 1567, wanneer
.

\ hy zekerlyk zal zyn gebannen, alhoewel zyn
tiaam niet uitdruklyk in de vonnisfen gefpeld

wordt, ten zy hy bedoeld worde onder den
' ^ ibotnaam vm/ebeele Gerrit^ Predikant (5) die
- aig (bmtyds te lUmeke ophieldté Hy aal te-

oenwoordig geweest zyn in de eerfte Synode
der Nederlandfche kerken , gehouden te

V zei den 3 November , en vervolgens in 'c Jaar

if68y ala ondercekend door Qtraréus Cnikn**
imrgicur. Hy kandencoenaam eofiiJTeMmAa

• gekregen hebben van ayne eerfte üaadplaatze »

(ij BêMbom op Reigershtrg II. deel , bl. y78»
(tl Soermmtt KerkeL Reg. vao Zmid^HoUand^ bl. • ao, 64*

' i%) BMiktlyk PUkMAocfe IL deel, bh il.
(i) Bmdt Hiftorie der Reformacli I» 4(Hl| W» %tt$W% 11^
U|.a«KiKiia fsa ^Iw » tolt «f»

Liyiü^ixi by Google
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gelyk het aan foortgelyke voorbeelden, indien
tyd , niet ontbreekt. t

V. Henricus Brandt was, benevens Moded^ on-
der de eerfte Leeraars te Zierikzee (i), daar

\^ we hem nader zullen ontmoeten, en een nauw-
keurig bericht van hem opgeven.
Nergens vinde ik gewag van Predikanten te

Brouwershaven , de voornaamfte plaats na ^f>-

rikzee in 't Eiland Schouwen , voor de tweede over-

gave aan den-Prins van Oranje. Het is nochtans
waarfchynlyk dat 'ér , van den Jaare 1572 af,

leeraars def Gereformeerde kerke zullen geweest
zyn , alzo by de overgave v^an Zierikzee de Prins

verzocht werdt de Stad Brouwerhaven met be-

hoorlyk guarnifoen te voorzien (2), en dezelve
na dien tyd in bloei is toegenomen (3) , hoewel
de burgerye Roomschgezind was (4) , waar door
die Stad ten Jaare 1575 weder aan de Spanjaar-

den werdt ingeruimd door de bezettinge van drie

hondcrt mannen fterk.

De reformatie in Schouwen en Duivetand ten

tweeden maale gefluit zynde door de overgave
aan de Spanjaards inde Jaaren 1575 en 1576 (5),
werdt voor de derde reis, met vaster gevolg,
hervat, na dat de krysbezetting der Spaanfchen,
op den derden van Slachtmaand 's Jaars 1576

,

Zierikzee en alle de fterkten in dien oord geruimd,

en die van Zierikzee zig weder aan den Prins van
Oranje overgegeven hadden (6) , misfchien op
dezelve voorwaarden , als in 't Jaar 1572 , doch
welke ik niet uitgedrukt vinde. Met meerder

kracht,
fc) Sibookiut de Ctnonicis CTItraje/L ptg.

' (1; Boxborn op Rfigersbrrg II, deel, bi. 551-
' {3) Bojchorm op Rfigfrtberg I. deel , bl. 307 , 35f«

(4) JJooff Necftrl. Hlftorien X. boek , bl. 439. TegenwoordI|e
mit van Zettand II. deel , bl. 368. ^ .^ Tegenwoordige (Uac van Zeeland I* deel , bl. Jil*

Hooft Kfd«rl, Hülorien XI. boek , bit 479.
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1cracht,"en'gewenschtef ultfl?!g, ging /van dien

tyd af, de ReformaLie aldaar voort, waar toe de

Overlieid van 2ierikzee rustig de hand boodt,
door zorgvuldig te waken tegen alle misbruiken

»

die op den dag des Hceren plegen te gefchieden

,

ten welken einde men in onderhandelinge zoude

komen met die van Brouwershaven om daar air

fulke ordre op te concipieeren , diC' daar foude mo-
gen JJrekken tot Godes eere, en welvaart onfes Vch
deriantf (i). Men gaf den Predikant vryheid om
een Schoolrnecstcr te ontbieden, fchoon hy van

Stads wege zoude beloond worden (2), waar-

fchynlyk om zekerheid te hebben van deszelven

zuiverheid in de leere der waarheid , die naar de

Godzaligheid is : waar op in die dagen byzonder-

lyk acht moest gegeven worden , terwyl zelfs

noch naderhand te Zierikzee daar over moeilyk-

iieid oprees , toen de Burgermeester Rochus Hof"
fer den Raad aandiende dat hoewel by den Scho'

iasters deezer Steede den Schoolmeejier getast en

bevoolen es geweest, als dat lyyfynedtscipulen zoude

Oüffenen en onderwyzen in de waare religie j die je-

ghenwoordig binnen der voorjz. Steede in '/ open-

baar geleer

t

, ende den volke vercondigt word , ende

dat den Schoolmeejier voornoemd de vermaninge van
de Schotajiers weinig achtende niet op en houd de

contrarie leere de voorf, zyne discipelen vooren te

draagen , wanneer de Raad nuttig oordeelde den

"Scholajlcrs te authorifeeren omme by henlieden ge-

concipieert te wordenJeekere ordonnantie , daar na
liat den Schoolmeejier hem zal hebben te reguteeren

,

gehouden zyn Jyne Jonchers vooren te draagen

(3). Men droeg te 2ierikzee, in den Jaare 1577

1

(i) Notvlen Tan den Raad ordinair Ttn ZUrtkztf , dcQ 28 Ao*
fusiQS 1577*

(i) Notulen van Zieriktee ^ den ij April if77-

(3) NocokuTan ZifriUn^ den 27 JJoTeniber 158^. ,
r ' ^^é*

1
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ongemeen veel zorge voor het onaerhoud, en
de betalinge der Predikanten (i), gelyk reeds
voor eenige Jaaren emftig op dit ftuk aan die zel-
ve plaats gelet was (2). Allengskens begon de
Hervorming meer door te breken en gevestigd
te worden, waar van ten bewyze ftreW:cn kon-
nen de dikwils herhaalde dank- vast- en bededa-
gen , de meeste op voorftellinge der Heeren Ge-
committeerde Raaden van Zeeland, hoedanig een
die was van den 15 Mey 's Jaars 1581 tot goedi
conduite van de Regieringe van deeze Nederlanden p
mitsgaderf tot goedfucces van d* aangevange TraC"
taten en alliancie met den Hertogh van Akncon em.
(3) ; van den 9 Augustus in 't Jaar 1581 (4) ; den
8 of 9 April ten Jaare 1582 voor de gezondheid
ende welvaard van zyn P. Excellentie , te weten
JVillem L (5) toen die Vorst tej4ntwert>en ge-
vaarlyk gekwetst lag (6) , op wiens aanfchryvin-
ge wederom een biddag gehouden werdt den 28
November van 't Jaar 1582 (7). Ook vondt men
te Zierikzecy om wichtige redenen , raadzaam den
eed van getrouwigheid afte nemen van alle vreem-
delingen , die binnen deze Stede kwamen woo-
nen (8), 't gene veel konde toebrengen tot ver-
zekeringe en rust in den kerkelyken , zoo wel als

burgerlyken, ftaat. Als Leeraaren der Gemeen-
te binnen Zierikzee zyn my uit het Regijler der
Rentmeesterr van ^t extraordinaire , en van elders,
bekend geworden. • l-jw»-^--

I. Gerard van Cuilenburg 1579, zoo even te vo-

- ' ^
'

' •' • • '•. • ÏmJ"*
. (i) Notulen van Zierikzee , den 38 Augastas 1577.
^ (21 Notalen van Zierikzee , den 6 December IS7J,
hS Notalen van Zierikzee ^ den 7 Mey ijSu,

' (4) Notulen van Zierikzee^ den 30 Jnnr Ij8i«' * ^ ^
•)

' W Notulen van Zierikzee , den j April 1582, ^ >»
• 7J *

\ (6) Hooft NcderL hiftorien XIX boek , bl. M, -*

(7) Notalen van Zierikzee^ den 19 November i;8t» f
'

(8) Natalen tan Zierikzee^ den 30 Julj Xj8l. • *w i».:4'



$24 Kort Vshraal dir IUpoimatik vak

* ren breeder vermeldt. Hy zal met het krygs-
volk daar gekomen zyn , en zynen vorigea
post , op nieuws , aanvaard hebben , als die

. reeds in den Jaare 1577 zig, te ^ierikzee^ als
'

:
Predikant bevondt. Jk leze in dc Notulen van

^ den Kaad ordinair dezer Stede , van den 19.

November 1577 requcste van die van
de Christelyke Con/tjhrie van Zierikzee, miVx-

Li
gciders de geheele Ckis/is van Schouwen en Be-

• oofterfchelc, tenderende ten fine, dat myn Hee*

^ ren willen toelaaten en goetwillig injtcn datj met
haarer goede ^eliefte en van de remonjiranten f

^ een bequaam Collega hy Gerardus , Minifler defer

.
- Jlede^ mogte beroepen ivorden , te weeten eenen

Wernerus Helmichius jegenswoordig Minijier te

Frankfort, of andere, die de remonjiranten fut"
len becomen , uyt redenen naarder in voorfch'. re^

T- queste geroert , door den Raad is vastgefield dat i

men voor ^pojiille falverklaaren, dat myn Hee- '

ren van den Raade defer Stede , voor foo veel

in hun is, voor goed inften en toelaaten tot den
voorfch. Gerardum van Cuilenburg MiniJJ^r de-

fer Stede by den remonftranten geroepen te mo-
.A gen worden den voorfch. Wernerum Helmichi-
um (i) 9 of andere bequaame perfoonen f beurder
discretie , mits dat dezelvefal gegageert worden
uyt de geeftelyke goederen. Hoe langen tyd de- >

ze Cuilenburg öen predikdienst hebbe waarge-
nomen, wete ik niet. De afftand destyds laat

nauwlyks toe te denken, dat hy dezelve Ge-
nr^rardus Kuilenborg geweest zy , die als Predi-
•

ir Jcant van Ouderkerke in Duiveland met creden-

(i) Van dezen fF, Helmichius , die eenen naam en roem heefc in
Codi kerke, sit C JSurmanni TrajeAuin Erudi um p&g. 130 fq.

»

fF". ie IVater cweede eeuwge4ydc der Nederl. Gcloofsbelydenit^
|

bl. 83, 84 , A. tv, K. Vott Naamlysc der Predikancea in ae pro»
Tinciff van Utrnkt t bl. 4*
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' ^ tie-brieven gezonden is op de coetus van JZee^

land , gehouden te Thokn den 7 July 1637 ,

volgens hec handfchrift der handelingen van die

Vergadering, onder my berustende.

'fr. Thomas öruterus 1580, welke, in zyn a&
wezen , door de Synode van JZeeland gehouden

\ te f^lisjingen den 21 February 1581, nevens
•"'eenige anderen, werdt gemachtigd, om uit

naam dezer verzamelinge te verfchynen op de
nationale Synode aanftaande (i) , welke ge*

houden is te Middelburg den 29 Mey 158 1,
en welke hy heeft bygewoond, blykende uit

de Walfche vertaling dier Synode, waar in de
naamen der tegenwoordig geweest zynde le-

den ftaan aangetekend, en onder dezen Tho*
mas Gruterius Predikant te Zierikzee. Hy ver-
fcheen, als Profes ^ op de Clasfis van Noord^
gouwe den 2 April 1592 (2), toen hy noch
Predikant te Zierikzee was.

'*

Henricus Brandt , die , gelyk wy te voren-
hebben gemeldt, daar reeds met Moded den
dienst had waargenomen, en, na A2X. Zterikzee'

zig weder onder 't beftier des Prinfe van Oran^-

je had begeven, deze zyne vorige ftandplaats

wederom heeft konnen gaan bekleeden , al-

waar hy echter eenige Jaaren daar na eerst ge-
komen is. Het is my gebleken uit de befchry-
vinge der ftad Goes , opgefteld door den Heer
Mr. Cornelis Keetlaer , oat Brandt , omtrent het
midden des Jaars 1578 , tot vasten leeraar be-
roepen en verkoren werdt te Goes ^ daar hy»
omtrent drie maanden gepredikt hebbende door

5^'de Magillraat, op aanrading van de Geeftelyk-

. P . ^heid
^ • - •

.

(x) Aden der Synode, ttyiisjingin gehouden, den iz Febraary
X581 » in d« ByUagen, bL 79*
- (3) Adeboek der kerke Yin Owduivftani ^ iBdert Bruinisfi gei
mawd, Mo» laz.
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heid , met noch eenigen boven ontboden »

en eerst met fchoone woorden , doch nader-

^ hand met dreigementen van zulk beftaan afge-

maand , en het prediken verboden werdt, *c

welk hy echter niet naliet. Hy zal ook die

. Predikant geweest zyn , welke poogde de beel-

,
denftorming te Goes , in het gemelde Jaar , te

- beletten (i), doch geen gehoor kreeg by het

j^.j Volk, gelyk onder Goes breder zal gezegd wor-
^^ den. In ae eérftc Clasficale vercaderinge van

^ ^ 2^uid'Beveland , gehouden te Kapclte den 4
^jj
Mey 1579 , komt ny voor als éerlte Predikant

^j^' van Kruiningen, aan welke Gemeente hy fchynt
• geleend te zyn van de kerke van Middelburg ,

* waar aan hy verbonden was (2), niet als een

VT g^vvoon leeraar, maar misfchien als Proponent.
Hy was een hoofdig en cenzinnig man, of ten

^ . minftcn hy fiond te Kruiningen weinig tot ge-
noegen , en naar zyn zin , waarom hy alles

^ .^aanwendde f om van den dienst dezer kerke
ontflagen te worden. Hy onttrok zigder Clas-

'
fis, voor de eerfte maal in 't Eiland van Goes
gehouden , zonder wettelyke oorzaken ; hy
nam voor een reize naar Holland te doen, en,
niettegenftaande de Clasfis hem badt zulks uic

^^te ftellen, op dat door zyne afwezigheid zyne
toehoorders niet vcrachteren zouden , volbracht
hy evenwel zyn voornemen zonder bewilli-

ging en weten van de Clasfis, zonder zynen
dienst te bcftellcn, of iets aan zyne kerke te
fchryven (3^. Hierom, en om de geduri-

.
ge nalatigheid van zynen dienst tegen alle vcr-

.
maningen, is goedgevonden denzelven, met

. - ' ad-

(x) Hooft Nederlandfche hiftorien XIV boek , bl. 588, y8^
(1) Adeboek der Clasfis van Zuid-Bevetanê

^ op den 3 Aug. rT7f.
C3) Afteboek der CUaAa t«q Zêid'Biveiami^ den 4 Mey, ij
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advls der kerke vzn Middelburg ^ af te zetten,

op hope 9 dat hy met meer naarftigheid en
vrucht in andere plaatzen de kerk van God
zoude mogen dienen , 't welk ook de kerk van
Middelburg heeft goedgekeurd; waar by men
raadzaam vondt hem een behoorlyk getuig-

, fchrifc te verleenen, waar in beide zyn lof en
ondeugden, waarom men hem afzettede, zou-

'* den opgegeven worden , alsook het einde waar
. toe, namentlyk op hope van meerder vrucht,

„ nevens eene vriendelyke aanpryzing van zyn
perfoon (i). Dit getuigenis bleef niet zonder
goede uitwerkinge, wordende hy kort daar na,

in den Jaare 1580, te JSierikzee beroepen (4) ,

fchoon zyn naam in het regifier der Rentmèes-'

ters van 't extraordinaire eerst gevonden wordt
op het Jaar 1586. Hy verfcheen wegens de
Ciaslis van Schouwen op de Synode , Te ^/i/-

Jtngen gehouden in 't Jaar 158 ï , daar hy Scri-

ba was (3), en werdr ten- Jaare 1586 gezon-
den op de Nationale Synode in V Gravenhage,

^
gelyk in de Walfche overzetting dier Synode

1 is aangetekend (4). Wederom w^s hy een lid

, der Synode van Zeeland ^ vergaderd te Mid"
i

dellntrgden eerftenFebruary 1591 , daar de ker-
• kenordening van Zeeland \^ opgeheld (s), ge-
lyk hy ook naderhand Praefes geweest is op

' de Synode gehouden te' Tholen den 20 Novem-
ber 1602 (6), en nochmaalsis gezonden op die
van f^ere, gehouden dien 17—27 Mey 1610 ,

alwaar hy, verflag gedaan hebbende van zyne
verrichtingen, als een der Gedeputeerden van

P ^2 dc
fi) Afteboek der Clasfls yan ZuiS-Bmland^ dea % Aju. 1579*
11) £ma//^^^r Chronyk Yi^ ZeêlakO^^ bl. 7Ó^. (i-'-

^

13) Zie de Bylaagcn, bL 65, 75.
•

• I4>
'f^*

^afer twttée c«uwgf t. der NedetL Geloofibefyd. , bL9u
(j) Aöa SynodalU V tin Zeelandj bl. 5 van de wilgave's jaara ijyf.
{6) A<XêüM S, 4tr Synode , ^«fioi^dtil te Tkêlèm den lo Mov« xcoib
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de Synode van Tholen voor zynen getrouweix^

i dienst is bedankt (i). Eindclyk werdt hy toe

t Prsefes verkoren op de coetus te Goes , in hec

^ Jaar lóij, daar de zaak van Philips van Lans^
, bergen behandeld is {ly, Hy moet derhalven

in de kerkelyke zaken yrzoo wel als in het Pre-:

I dikampt, wel bedreven zyn geweest , en tot!

j..,in ^ynen hoogen ouderdom in groote achting

gebleven zyn. Ik twyfele niet, of hy is die-'

. -fzelve Brandt , die uitgegeven heeft Co//a-

i <iiofcripto habita Hagte Comitum Ao. lóii. jZie-

i rixea 1615. 40. (3), waar uit blyken kan hoe
s^eer hy vasthield: aan de onvervalschte waar-

. heid, door de Remonftranten in dien tyd zoo'

. heftiglyk beftrcden , als mede dat hy boven an-
deren in kundigheid uitmuntte , waarom hy

' te ^iVrito^ werdt aangenomen, eerst totRec-
tor, naderhand tot Superintendent van de La-;

. tynfche fchoolen, gelyk uit de Notulen der^

. ftad 2ierikzeef in *t vervolg, nader zal bewe-
zen worden.

JV. Jacobus de St. Amant 1589 , die my geheel

; onbekend, en nergens voorgekomen is, als al-

. leen in het meermalen aangehaalde Rcgijhr.

Ik kan met geen zekerheid zeggen , of hy ver-

maagfchapt geweest zy aan Joannes a S. Jiman-

^ do, die den Roomschgezinden Godsdienst aan-

.fi kleefde , en zynen naam door eenige gefchrif-

ten vereeuwigde (4). ,

y. Nicolaas Bayaerdt 1595, van wien ik ook niets

wete te berichten. ' ' .

iv»;yolgens de aanteekeningeu in de boeken der

!vi)' : . . „ , . Wal-

Aften MS. éer Sfn*de nn V*rf x6to, trt. f.
Aden MS, van de cactus cc Goet 1613.
P. £. Jabhnski inlUcuiioaet bidoris Chriidans recontiorti

«2|6 in nota • • • • - f ^ 1I
.. 13]
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Walfche kerke te Middelburg is 'er In de maand
• July 's Jaars 1575 byftand verleend aan 'een Ou-
derling van JZierikzee, zoo dat in dat Jaar hier

een Walfche Gemeente fchynt geweest te zyn
'<i), doch van welke ik, omtrent dien tyd, ner-

gens anders iets gemeldt vinde , ook niet of Gu*
4Uiem de la Grave, boven genood, daarWalsch
Predikant zy geweest, die met de bezettinge \%

uitgetrokken, en daar- mede mogelyk is weder-
gekeerd. Jn het Jaar 1587 kwamen binnen ^/V-
rikzee uit Engeland over, in genoegzamen geta-

Jc, zekere gedeputeerden van de Walfche natie

Tan Cantetbergf welke verzochten op zeekere con*

ditien , die zy verjogten henl. van iveegcn die van
den voorfz. Ji^aelfche natie geaccordeert te worden

,

met een zjeer groot getal van volke , en meenichté

van familien binnen deJerSteede, Zierikzee, metter

Hvoene over te comen (2). Die voorwaarden ftaan

niet uitgedrukt, doch fchynen van aanbelang ge-

weest te zyn , alzo eenigen uit den Raad , met dc
Burgermeesters en den JSccretaris, gelast werden
om daar over in onderhandelinge te komen met
die van Cantelberg, om hunne waare meeninge
te verdaan , en te hooren de voornaamfte arti-

kelen, welke zy verzochten, weherjiaande nog-

thans dat men de gedepfiteerde voornt. met alle ei"

viliteyt zativeygeren d' asfiflentie van gelde , by hen-

tuyden verfocbt , aU ook de fcheepen , daar meede
dat de voorf. natie met hunnen gereedfchappe zou*

den overgehragt worden (3). Den volgenden dag
werden in den Raad gelezen zekere poinöien en

artikelen by den Burgermeesters en eenige van den

Raade , als daar toe fpecialyk gelast geweest zyn-

Po , de

.

fil ytrtmias da Poars preftce de la Divimc melodie do S.PsiImiste.

[»J Notulen ran den Raad ordinair der ftede Zierikzee
^ opdea

laaftcn February ifSv.

[3] NocoltQ van ZUrikue ^ den laaften Febniary I5l7b
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de , die ry geaceordeert bebbm den Gedeputerr{feh

van de tV'aelfche natie gerefugeert uyt Cantclberg
««Engeland, op dewelke dat de vootf. natie binnen

deefer Steede zoude komen metier woonen : die voorfi
articulen poinSelyken gelee/en, en by die van den
Raade voornt. gepondereert geweest zynde, hebben

die van den Raade voornt. de/elfde gelaudeert , goedr
gevonden , en den Secretaris geordonneert dcjehdi
in 't nette te Jlellen , ende de gedeputeerde daar van
de authentyque geteykent zynde by den Secretaris

overgetevert te worden (i). Welke gevolgen dit

Huk gehad hebbe , is niet tot inyne kennisfe ger
komen. Evenwel is -t zeker, dat omtrent dien
zeiven tyd een Walfche kerk te Zierikzee ge-f

weest is, waar in toen waarfchynlyk Predikant
was Jacohus de St. Amant , hier boven opgege-
ven uit bet Regifler der Rentmeejlers van V extra^
vrdinaire , in 't welke pp Amant onmiddelyk
volgt Johan dn Agmurael 1593 , achter wiens
naam in 't Origineel regifter ftaat Fr. Predik.,
zonder dat my zyne lotgevallen , of die der Wal-
fche Gemeente, van naby bekend zyn geworden.
Tot onderfteuningc der Reformatie in Zierik^

zee ftrekte grotelyks, dat de Latynfche fchoolen
aldaar weder tot bloeidand zyn gebracht na de
hervattinge der Reformatie , welke vele trefiely-?

ke leerlingen voor Land en Kerke uitgeleverd
hebben (2). Men acht (3) dat die fchool reeds
gedacht wordt in een Privilegie van IViUem van
lienegouwen 9 van den 6 Mej'' 1304, gegeven aaa^^

die van Zierikzee (4) , 't welk wy daar laten , of
het zeker is. De Latynfche fchool te Zierik^

'tl Notolpn Tan ZierUztÊ^ t Maart IJS7. *

V f^rolikbert Vlisfingfche kerkhemel, 61/ 352—1^4. VC liJ -

3. Tege nwoordige ftaat van Zeeland I deel , bl. jtfj. ^' •

4] Du privilegie is te vinden in het Groot Charterboek yaniVi
^am Muris II deel, bl. 38, 39. .«v ] .
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wordt in dé oude nötüTen'vah oen ordinaireiï

cn breedcn Raad dezer Stede meermalen degroo'^

te fchool genoemd in tcgenfteilinge van alle ande-J(

re fchoolen (i). In 't Jaar 1538 is den Reftor en
Conreftor, wier naamen niet worden opgegcvcnji

toegelegd een |zekere fomme, te vorderen vau

dtf* fchoolkinderen (2;; waar by in den Jaarc

154a befloten werdt hec overige van ftads we-l

gen te betalen (3).- Tot het Jaar 1509 is aldaar

Reftor geweest Pofchaflur Oennius, of Oemius 3'

van wien ik dit volgende vinde aangetekend (4)

;

^^Qehoort U Rapport van Mr. Corn. Adriaanfz ge*

n weest hebbende tot Middelburg fn daar geasjt*

tj Jleert hebbende Mr. Pafchafius Schoolmr, onlanx

f, by den f^ycaris Stryen deur last van zyn Excel^

„ lentie gedestitueert en verbooden voortaan eenige

ff School te houden zonder alvoiren geadmitteert te

99 zyn by zyn Majejieit , en by den Hooft-Officie^

pf ren, Cappittels, of Scholaster, ofte ander wye

f, zulcx van oude tyden toecompt , en es met rui de

f, geaccordeert , dat men die voorjz, Mr. Pafchafi-

9> us zal houden voor gedeporteert » ende indien hy

w verfoekt feggende ter oorzake van zyn lange ge^

t, trouzven dienst in U Jhik van den Scboole gedaan,

»> dat hy mag hy rcqueste daar van verfoek doi^n ,

^' den Raad zal daar inne hem recomptnfeeren met

99 eenige penjtoenen naar heure Discretie ^ ende boe-

Bf wel te beduchten is, dat hy qualyk zal cunnen

f» geraaken tot rehabilitatie , des niet te min dat

ff men hem tot zynen verfoeke zal geevenopene Cer^

\9 tificatien van zyn goed voorgaande lojplyk l:ven

n en cathoiycqheid , wel verjlaande dat men eerst-

^ ' . P 4 ~ , w daags

li] Notalen van den Rtsd ordin«ir vtn Zierikze9 , 6 Aagaitus>

.

IJ69, 8 February 1570-
[li Notalen Zierikzee^ den it Maart 1538.

Uj Notulen vaa Zienkze* ^ den 6 Maart iJ4».

[4] Nocttlen v«n ZirriUfi, den zi Jul/ fn 6 Ausaitui ifS^
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»f ii^aa^/ ia ditigentie zal verneemen.na een goeden^

f, bequaamen &cboolmr. tot de Scboole voorfchreeve ^

»j en d*Ordonnantiën van^ de Scbook van dien

f, vermeerderen , en zukx de Stad houden in vredely^

py ke posfesjle van de fcholastrie naar bebooren..

Weinige dagen daar na ftaat in die zelve Notu-
len van Zierikzjee , met opzicht tot Pafcbajtus

vermeldt " op de Requeste van Mr. Pasfchafius Oen-
,p nius, agt en twintig Jaaren , als Schoolmr. , ge-

„ dient hebbende y en onlanx van weegen fyn ExelL
„ den Hertoge van Alve gedestitueert , verzoukende

„ mits zynen ouderdom en tast van zyne kinderen

M reguard genoomen te werden op zyn voorgaande

99 getrouwe en lastige ditnjleny en ter oorzake van
„ dien hem te geeven zekere recompenfe ter Discre--

„ tie van den Raadt , en is met raade geaccordeert

, ,f dat hy ter oorzake voorfchreeve van decfer Steede
• 9} zal genieten tot een Penjtoen kersmisje naast cO"

»t mende de fomme van fes ponden grote vhams ,

ff en voirts zyne Leven lang geduurende gefyke fes

99 ponden groote vlaams Jaarlycx , die te ontfangen

99 uyt handen van de Treforieren defer Jïede tot

99 twee termynen , te weeten feiken St, Jans Misfe
99 en Kers Misfe drie pooiden gr: vlaams , mits dat

9f men hem zal houden voor gerecommandeert in

^ allen Occurrentien van fchryven en anders daar
99 hy eenige verdere proufyte af zoude moogen genie-,

f, ten. Op 't aangeeven van den Burgemr. roeren-

•> de het aanneemen van eenen nieuwe bequaamen

„ Reóioor oft Schoolmr, van den groote Scboole

99 binnen defer fleede in de ptaatfe van Mr. Pafcha-

,f fjusüennius onlangs gedefJitueertf te weeten dat

„ zeker penjioen denzehen toegefeyt en voorts op wat
99 Conditie hy aangenomen zal werden, en is met
99 Raade geaccordeert dat men alle devoiren en neer^

99 fiigbeid doen zal omme daar toe te vinden een bi'

99 quaa-

Google
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n quaamen perfoon , daarmeede Burgemrs. met de

n Threforicren en Scholasten .
zulten mogen komen

n in communicatie en voorts denzelve aanneemen ,

„ en met hem accordecren op fuiken tyst en voet,

99 en tot Julken gagie, als zy zullen bevinden te be-

9} boiren tot proujyte en oirbaar van Stad en In-j

w gefeetenen van dien , welverjïaande dat het zeh^^

9, zal gefchieden onder welbehagen van den Raad
V voorjch.'' Ik gisfeuitde narekeninge der Jaaren,

dat Culietmus Zagarus z\ voor dien tyd Reftor
te Zierikzee geweest zy (i), op wien de gemel-

de Pafchajius zal gevolgd zyn , welks plaats na-s

derhand vervuld werdt door Theodorus Kemp ,

een man van een zeldfamen inborst, naar de be-

fchryvinge van deszelven leerling Jacob Cats (2).

Hy werdt eerst aangenomen voor een Jaar in het

Jaar 1580 (3), maar is hier naderhand gebleven,*

wordende zyn naam noch gevonden in de Ste-

delyke Notulen ten Jaare 1592 , wanneer hem ,

als Latynfchen fchoolmeefter, vergund werdvry-.
dom van inposten , als den ReSor (4) , welke laa-

fte woorden , zoo ik dezelve wel vatte , niet on-
duiftcr te kennen geven, dat 'er behalven heni
een ander Reftor was , aan wien in het volgen-
de Jaar een zekere fomme gelds voor huishuur
is toegedaan (5) , zonder dat zyn naam -er is by-
gefteld. Hy fchynt geweest te zyn Pieter de Pun^
dere 9 die in het Jaar 1596 , als Reftor der La-
tynfche fchool te Zierikzee, bekend ftaat. De
Heeren Staten van Zeeland vonden omtrent dien
tyd goed zekere beurfen op te rechten tot on-
aerhoud van eenige ftudenten in de Godgeleerd-

" ^ V 5 - heid,
«

(ij 4f U Puf geletterd Zeeland, bl. s6o—j^a.
f21 Cats twee cn tachtig Jtarig Iffven vs. 59 en volgende*
(3) NotQlen van den Raad ordinair der ftede Zitrikzte^ it Stp*

tcmber 1580.

(4) Notulen van Zierihzee ^ den 13 Janoary iJ9f.

(5) Nocalen van JSitrtltzefp den 28 Mtarc Z59a*



É^4 Kort Verhaal der Reformatie tan

heici , van wélke *er zes uit Zierikzee moesten
Wezen , waar toe verfcheiden' perfoonen hunne
kinderen aan deRegeringe aanbevolen, welke toe-

vorderinge van deze nuttige zaak hoognodig re-

kende de fchool te verbeteren, en dezelve te

voorzien met eencn geleerden perfoon tot groo-
fe nuttigheid voor de gemeene burgerye dezer '

Stede, naardien in dezen gevalle hunne kinderem^
mee kleine kosten op de ftudien konden gehou-^
den worden , en zy daar in grootlyks zouden
konnen vorderen , waar toe niemand bekwamer
geoordeeld werdt, dan Henricus Brandt ^ wien'

men befloot tot Reflor te verkiezen; doch ten^\

eynde alle misverjianden en oneenigheeden verhoed

^

en den jegenswoordigen ReClor Pieter de Pundere
Jbudé' pioogen werden gegeeven contentement , zou-
de hem, cn Brandt, worden voorgehouden de-

meeninge van den Raad, öm den laast genoem-

,

den met alle gevoeglyke middelen in den fchooP
diénst te bevestigen , en den anderen zulke ver-*

genoeginge te geven , alis het eenigzins doenlyk'

vlezen zal. Op dien zeiven tyd werden tot

lehoolvoogden aangefteld de beiden Secretaris-

ftn , én de Pcnfionaris, welken het vryftond de '

ordonnantie, tot verbetcringe dezer fchooleop-'
geft-cld en by den Raad goedgekeurd, te veran-

deren, vermeerderen of verminderen, gelyk zy^

tot de meefte nuttigheid zouden bevinden te be-

hooren (i). Na verloop van weinige dagen is
,

in den Raad bericht ingekomen , dat H. Brandt-

Minifter, en P. de Pundere Reftor dezer ftede

hunnen dienst ge\Villig en onderdanig haddea'

aangeboden in alles wat de Raad hun zoude wil- '

len opleggen , wanneer es goedgevonden tot vorde^

ringc van Jlads Jchoole dcnfdven Mr. Henricus

; u . . V. Brandt

0} Notulen van Zieriizte , d«n as Kcrembcr l^pf.
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Brandt tc aann'eemen totfüpirinten(Jent \ ofteOpper^

Reéïpr van Stads fchoote op aljulke cendttien r <^lf

de Scholasters hemfulUn voorhóuden en voórdrha^

geri t f« alfulken falaris in gogie ; als hem by

den Raadt in tyd en wyle zat toegevoucht worden
Het komt my voor, dat P. rf^ Pundere

Reftor te Zierikzee gebleven is, fchoon Brandt

was aangefteld geworden, onder wien hy alleea

zal hebben moeten ftaan. Dit kan men ophiakcn

uit de bdvendmakinge der fcholasters , den t Mey
1597, dat zy aan hunne bekenden te Leiden ge-

fchreven hadden ot^me een' ander meejler te ér-

commen in de plaatfe van den Overleeden ReSor
Mr, Picter de Pundere , en dat zy anders niemand
en hadden conncn opdoen dan zeeker Jongman htm
onthoudende tot "Franequer , daar van hen goede gf

•

tuygenisfe aangefchrevenwas^ welken de Regering

zoude befchryven en ontbieden op Stads kosten,

omeenverdragmethem temaken(2), *t welk ech-

ter geen voortgang fchynt gehad te hebben , ten

minften de 'liitKomst is my onbekend. Maar ze-

ker is het, dat in 't Jaar i6oi in plaats van H.
Brandt tot Reftor is aangenomen Mr. Nikolaas

Rykaert, Conreftor te Hoorn (3), wiens verblyf
daar niet langduurig zal geweest zyn', om dac

Regnerus P^itellius reeds in het begin der zeven-
tiende eeuwe beftuurder was van *t Latynfche
fchool in zyne vaderlyke ftad Zierikzee (4). ^

Ik gaa over tot Brouwershaven , alwaar na de
vastftellinge der Reformatie het woord der zalig-

heid is verkondigd door -

I. Geerardus Pauli, welkè de eerde Predikant

dc-

(%) Nocalen van Zifriktfe ^ dtn %9 November I59^*
,

(t) Noiolenivan Zierikzêt ^ den i Mey X597-

(3) Notulen van Zierikzee , den 19 Aof^uscus en 9 Septemb. X^f* -

(4) (ü Ia Eue geletterd Zefland^ b2. 341. Foppens Biblioül* Bel«
glcft Tom* IX pag. xo^p.
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dezer ftede, in den Jaare 1577, fchynt gewèesjf

\ tezyn (!)• Hy verfcheen voor de Synode van
Goes , den 14 Oftober 1579, om zig te ver-^-

• 'dedigen tegen zyne befchuldigers, die zware
. klachten tegen hem inbrachten, uit kracht vaa.
t welke, zoo ze waarachtig waren, hy waardig
was van den dienst afgezet te zyn. De Syno-'

. de heeft aan de Clasfis van Schouwen opgelegd»
f de verklagers e» befchuldigers te hooren, en
over die llukken onderzoek te doen, tot die

.-Clasfis, wegens het gewicht der zake, hee-
^.nen fchikkende Seu , Miggrocie en Kanen, om,
^opp den 13 November met de Clasfis deze zaate-

^ af te handelen (2), De uitflag wordt niet !

gemelde , maar 't blykt met de daad , dat Gee-t^

- rardus Pauli met eere van dit ftuk is afgekomen^
^<als die, wegens de Clasfis van Schouwen, mee
behoorlyke brieven van credentie is verfchenen

•ftop de Synode te f^lisfingeri des Jaars 1581 , als

een lid van dezelve (3)»'''»r

II. Ca/per van Bygaerdm , die als Predikant te

"^^^Brouwershaven bekend ftaat in 't Regijler der

XV Rentmeesters van U extraordinaire y doch zon*
der byvoeginge van eenig Jaartal. Of hy dei
flaragenoot, gelyk de naamgenoot, geweest zy»'

•f van Caspar van Bygaerden, die de Synode van

^i ff^ezet 's Jaars 1 568 ondertekend heeft (4), kan
. ik niet bevestigen. Hy is hier beroepen in 'C i

Jaar 1582. ^^^r \ \

III. jlrnoldus Hi^rberff ^ die al voor Bygaerden , in^

het Jaar 1581 y te Brouwershaven als Predikant;

kwam, volgens zekere lyst der Predikanten ^

die aldaar geftaan hebben.

fi) Tegenvroordige fttat van Zêttand II deel, !>1, 37*. 1
(1) Zie de Bylaagen , bl. óa, 63. . .

. {{) Bylaagen, bl. 66. V
(4) IVétfT tweede ecuwget. der NederL Gclooftbel. , bUtfr%



•
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IV. Jobannes van de Spiegel , die op het Jaar 1585
gemelde wordt in het aangehaalde r^gi/ï^r , maar
die volgens de zoo even genoemde lyst al in
het voorgaande Jaar den dienst heeft waarge-
nomen. Misfchien is hy j^an Spiegel, die te
Gent Predikant geweest is , en , na de overga-
ve van die Stad aan Parma, de laaste open-

^ bare leerrede voor de Gereformeerden deedt
4 op den 19 September 1584, in welke hy zy-
ne toehoorders zeer vermaande , dat zy zig niet
zouden laten verleiden tot de Roomfche afgo-
derye en bygeloovigheid ; maar ftandvastig vol-
harden in het Gereformeerd geloof (i).

V- Jan Targier 159 1 , volgens het regiJJer der
. Rentmeesters van 't extraordinaire.

VI. Gisbertus Samuels fchynt in die Stad Predi-
r-. kant geweest te zvn , wiens zaak behandeld is

in de Synode, gehouden tc Middelburg , in het
Jaar 1593 (2). Mogelyk is hy dezelve, die
van 't Jaar 1581 tot omtrent 1583 Predikant was
in de Oude en Nieuwe Tonge (3).

VII. Pietgr Janszen Backer. Hy wordt nergens
uitdruklyk Predikant van Brouwershaven gehe-^
ten , maar de woorden der Synode van Goes ,

gehouden in 't Jaar 1597, fchynen daar henen
- te leiden, alzo die van Schouwen klachtig vie-

len over de ongerechtigheid van Backer binnen
1^ Brouwershaven, daar hy de leere van het H.

Evangelie fchandelyk lasterde , wordende ver-
volgens tot den dienst van Gods woord aange-
nomen te Lopik, zonder aan die van Brouwers-

.
' haven, door behoorlyke Schuldbekentenis , en
wedcrroepinge van zyne dwaalingen voldaan

• te hebben, welk ftuk by de Synode zoo ge-
V —.f

• * . ' .
<o • ^ wich-

\
^' ^"^^ hittorie der heirorfflde kerke te Gêné. bl. 40.

^

{%) Bylt*gen, bl. 76, 77.
J»t
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c' wichtig gerekend werdt, dat men daar over i

V zoude fchryven aan den kerkenraad van Uttcckt^

.p^ en de Heeren Staten of Gecommitteerde Raa-
den van Zeeland uit naam van de Synode

. verzoeken , dat zy hier over fchryven aan de
Staten van Utr,echt\ en aan den Prins van O-
ranje (i). Hy ftaat niet bekend als Predikanc
te Lopik , daar hy evenwel kan gepredikt hebben

»

^'lin dien tyd, alzo de eerfte vaste Predikant daar

gekomen is in 't Jaar 1594 (2)4 Het gaat niec

[^^'zeker, dat deze Pieter Janszm Backer een en
dezelve zy , die op het einde der zestiende eeu-
we Predikant was te Abcoude en Bambrug, in

^» 't Jaar 1606 te Egmond binnen en Heiloo , op
i
^ welke laaste plaats hy na de fcheidinge bleef

ten Jaare 1619 > zynde hy Emeritus verklaard,

; ^
of van zynen dienst ontflagen in het Jaar 1633 ,

en overleden in den Jaare 163Ó ^3). Ook worde
^]*er gewaagd van eenen Pieter Janszen Bakker ^

Predikant te Alkmaar ten Jaare; 1614 (4) , die

, waarfchynlyk daar flegs yoor een korten tj^d

^*^zal gediend hebben in de Remonftrancfche ver-
warringen , die te Alkmaar ^ federt het Jaar
1614, zeer hoog liepen (5). - f^,

VIII. Johannes Tajus , die in de lyst der Predi-
kanten van Brouwershaven geilcld wordt op het

^* Jaar 1591. Hy wordt verzwegen in het aan-
gehaalde Regijicrder Rentmeesters , ten zy men
gisfen wilde dat Jan Targier , daar op dat zel-

! ve Jaar vermeldt , dezelve zy met Tajus, waar
toe ik echter weinig grond heb* Tajus ver-

r-. • !rytto2 3/i<hou?i5^ i»x>è- , Xcbeen

,

(1) Evlaagen , bl. 85. * -- -
{
r..- -«

(2) P^an Rheewn Nnamlyst der Predik, van C/trecbt, bU 99, en
yoff Naaral. vm die zelve Predikanccn, bl. 4?;

(3) yan Rheentn bl. 69, P'oet bl. a8 , y*trit Naamregifter vxo
l^oorJ-Hol/nrtd^ bl. 113. en descelfs vervolg door Paemw, bl« Xj6,

^4) Pafuw vervoig op latent , bl. 156.

(5) Brandt's HUkoric der Rtfo rmaue U. deel, bl. IJX,

I

I
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fchecn, als Predikant van Brouwershaven p op
de Synode van Go^/ 's Jaars 1597, dOor welke

. hy tot uitvoeringe der zaken van deze Synode
verkozen is (i). Hy gaf aan 't licht Proeve van
de leere der pjf^ederdooperen , gedrukt te Leiden

[ 160 lp met goedkeuringe van Franciscus Go^'

^ marus, die net werkje pryst als grondig, nu;-

tig , en Jlichtelyk. Uit de opdracht voor dat

boek blykt, dat zyn Zoon, Johannes Tajus

,

j.^toen Studentwas, die een Latynsch, en een
Nederlandsch gedicht voor 't zelve Helde (2).

^1 Johannes Tajus , de oude, heeft voor zynen
dienst te Brouwershaven de kerke Gods opge-
bouwd te 2uidlandt van het Jaar 1583 (3).
Ten platten lande van Schouwen had de Refor-

matie haren loop op vele dorpen, die al voor het
Jaar 1600 van eigen Predikanten bediend werden,
gelyk ook plaats vondt in Duiveland. , ^ ^^

Ik bepale my eerst tot de dorpen van Schou--

wen, en beginne met Haamjlede en Burg, op
welke cerstgemelde plaats ik een byzondere be-
trekking heb door een tweejaarigen dienst, wel-
ken ik daar met blydfchap en veel genoegen heb
volbracht. Deze dorpen , vereenigd gebleven tot

den Jaare 168 1 , hebben al vroeg Predikanten ge-
.had in de XVI eeuwe, uitwyzende de volgende
gedrukte lysc (4). --^ .u

I. Cornetis van Hille: misfchien is deze dezelve
met Comelius Jodoci Hilknius (van Hille) , die

Predikant geweest is te Rotterdam van 't Jaar

1589 tot 1598 (5). Zyn Zoon was Cornelis van
Hilk , Predikant te Alkmaar , naderhand tc

fi) Byltagen, bl. 79» M«
^ (3) Van desen sic Soermant Kerke!. Reg* nm ZuiJ-ffglhnd, bt

73.

(3) Sofrmani Kerke!. Reg. vtn ZuiJ^Hotland ^ bl. xi9«

(4) Boekzaal February 1723 » bi. 247, «48.
• (5j Surmant KerktU Rcg. Y4a Zuié-Ü^lBné^ feL 7f•

''^ vO
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240 Kort Verhaal der Eeformatie van

^I' Groningen, die , wegens zyne ftandvastige nii-
Mevin«^ dé zuivere waathtid der HervoroH
de ke»e^' too veel heeft moeten lyden vtn de
Remonftrantfche Overheden , en zoo vinnig
gehekeld is door de Remonftrantfche pennea I

van Üitteréogaert en Brandt, maar wiens be-
' taamlyk gec&ig door Baudartp Triglcmd, en
^ LHikU^ is '^^tfdc^^ met ver*
•

' betèringe van Standplaats , en met de eer van
'

' afgezonden te zyn , wegens de Synode van
Groningen en Ommelanden, tot de algemeene

1

^ kerkvergaderinge te Dordrecht gehouden tn*dc
'^h«ren i6t8 en 16j^. De Vader Cormlk^ vifm

Jfilkf hier bedoeld volgens 't bovengemelde

»

wordt van fommigen geacht te zyn de fchryver
van den voortreflykcn Gieken-Troost i die ach-
ter de formulieren der eenigheid van onzekefK
ken doorgaans gedrokt wordt/ en die in deoa^
'de drukken geteekend is met de letters CV
Uit iSe drie letters hebben vele oudheidkundi-

• gen , en myn Vader op hun voorbeeld (i) , den
|

naam van Caspar van der Heiden gefpeld. Mo*
gelyk zal in H: kort de zekerheid» wie door
deze drie letteren CVH bedoeld zy , aan hec
licht gebracht worden. Hoe h^t zy, is van

^

Hille de fchryver van dezen Ziekentroost , zy
ibekc hem toe grooten roem» welke in aUe
hoogaditingé jgeweest -is bf aanzienlyken ca
geiingen» geleerden en eenvoiiwigen , die sig
in nood en doodsgevaar bevonden. Ten voor-
bedde ftrekke de groote Staatsman Jan van Of-
denbameveUi^ die eer dood verwezen» beval dat

' nren'hem wat in dra Ziekentroost lezen zoude •

t weUtecrsfr^^dieoair^ cp riadctband Bugo

- (x) In hacimwiAM^W C in SillÊiiii gednd^ ^
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.
Beyerus , Predikant in den Haag , deedt , naar

. verhaal van Uittenbogaert (i) ^ en Baudarti-
us (2) , hetwelk te minte verwonderen is, om

. dat die Heer, in den nacht voor zynen dood,
aan den Predikant Walaus verklaarde dat hy
in 't zelve geloof onzer kerke , in dien Zieken*
troost vervat, zoude fterven, gelyk JValaus

^4 zelf in zyne eigene levensbefchryvinge ver-

,
haalt (3), en Baudartius (4) uit deszelven mond
bevestigt , dat de Heer van Oldenbarneveld voor
zyne gevangenis in de tegenwoordigheid van

: den Heer van der Myle zulke bekentenis aan
Festus Hommius had gedaan, niet tegenftaan-

. ; de Hy , uit regeerkundige inzichten , en ter
bereikinge van zyn oogmerk de Remonllran-

- ten, en hunne woelingen, met al zyn vermo-
; ^

.gen had begunftigd : om van dezen uitftap tot
den Ziekentroost weder te keeren, dezelve is

tot in latere tyden toe hooglyk aangeprezen
^n de Ouderlingen der Hervormde kerke on-

c^^der het kruis, in laanderen , op dat die, als

% 'er geen Predikant is , daar uit de bedroefde

,

.0 zieke , en ftervende Geloofsgenooten zoude»
vermanen en vertrooften, volgens deaanteke-

n; '^inge van mynen Vader uit de Handelingen der
iv; opzienderen van den Olyfberg. Ik heb aange-
..|£;tekend gevonden dat C. van Hille al in den

- Jaare 1577 van Haamjiedecn Burg vertrok naa^
Oudenaarde in f^laanderen , daar hy by leenin-^
ge, en voor een korten tyd was {5). y .'^p

II. Henricus van Heinsbergen 1580, die van hier
.^overtrokken is naar St. maartensdyk , alwaar hy

O) Ketkelyke Hiftorie V. deel, bl. 120$. a, . \0
(2) Meraorien XI. bock, bl. sS. I. . •% - - * 5

'

/3) Mrur/ti Athcnae Bat«v, pag. 338. " *** i..»-- • <- i.

(4) Mcmorien XL boek, bl. 53. I.
' V }"

(O Aatn MS, YAQ de CUffij ce Gfnd^ bU I—|t ' -
*^

L.iyi.i^co Ly VjOOQle
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•:"^noch ftond'in ^ Jaar 1597, cocn ^Vf Wegens
• de Ciasfis van T'^fei» , verfdieen' óp de Syno-
5 vda^ invcte^iMlve -Jaarw Goes géhoüden.- '^^ -

Ui. JfiMAKli^Mü Mf/m, die Iti de geïtruktè fys^
V'beiiiüerrègUter'd&r ReDtmeestm liiei'bbktnd
• is, maar gevonden wordt in ecae ihec de hand
^ gefchrevenc lyst der Predikanten van Haam-
-'^S^de, ds^r by 2ynén naatal ji^^ ia

i>ém4w&^ "^^^^^^ • - t 'xf) - .

f fchynlyk dezelve, die Aoot Aha gebannen
^' werdt, ten Jmrc i%6%, uit ^ierikzee , om dat
^ hy 4o<^r m^Mmbi^oi^et wat ondenü SêGaris-

Otn-

trent den Jaar« 15Ö0 , volgens het rcgifter der
^ Rentmeesters van 't extraordinaire. Hy zal

! derhalven van xlaar té Haemfiaie gi^komeu zyn,
4iodur l^'iivtrleedc in 'c Jaiar gelyk ikop«
•^r-itoÉfteiilfPMftvkléiDe gniflsctfki welke ik ba de
r' keric van HiiQirHjleit& neb gezien^ en waar op

ftood KÉMPE 1599. •

Godefridus CornelU Udemans kwam als Pro-

*^i»nent (a) te fjMCimftide^ dtat hy beroepen
"^^iwieixlo-dm iS^ NovemW/ en bevestigd den la
Pecemto* 'is9ö (3 )• Mads gettoiiwe<i^fte&

- aan de Hervormde kerk, vooral in de verwar-

V de Remonftrantfche tvden en vervelens, zyn
• i.wasMTdig nader gekend te wordèn* Hy maab-
te> te HaüinJhdê SkÉÊlAds ; ^ ghKiten op*

^z) Sententiën Ysn bL X77«
rs) XV 7mr^ Naimrsgill«rw G^MpHM, M. 44^*
(jf) Boeluaal Pebrntry 17)3» bl. tfp ^-p^ Dit kont ov«r aên

net de gpfchrevene lysc der predikanten van Haamped*, Ook
lUac by reeds bekend in het SMg^er é»r Rtm$m0*s{ers vam 't av-
tmtifêimlm op bec fur r^oö» j|oo dat ^ BrmmnïiÊk am littftt

#
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r de maaiid July 's Jaars 1602 hem töt hunnen
gewoonen Iceraar verkozen ; dcM:h hy is eersc

den ii April 1604 Gemeente bevestigd.

De reden daar van kan men best leeren uit hec
verhaal van eenen zyner bloedverwanten (i)

,

« ; *t welk hier op uït komt " dat zyn oud- oud- *

'V ti oom Godefridus ZL^fma»/ , tellende niet meer
V dan achtien Jaaren , tot gewoon herder en
• '

i, leeraar in de Haamftcedfcne gemeinte isbe-
ij „ geerd ; dat na verloop van derd' haJf Jaar
•

pf de kerk van Zierikzee zig zoo hooglyk in

\ 'fi zyne gaven geliefde te vergenoegen , dat zc
M hem de plaats zyner woninge tot zig deedc

1. ty overbrengen, doch niet zonder moeite en
t'^"^ tegenftreven : want die van Haam/lede ^heb-
Ti 9f bende hem te voren om zyne jongheid ver-

O acht, waren dervoegen van zin veranderd,
-t 99 dat zy ter nauwer nood , en niet dan geperst

„ door tusfchenkomende macht der Hecrea
pp Staten van Zeeland, tot zyn ontflag bewil-

n n ligden , *t welk , vermits het zyne voeten in
p' w de aarde had, de bevestiging na het beroep

99 vertoefde omtrent de twee Jaaren". Hy ge-
-t raakte dus eindelyk te Zierikzee ^ daar hy zy-

nen dienst by uitftek hecrlyk maakte» Zyne
t^- vasthouding aan het getrouwe woord deed hem,
I)» benevens /z^rm^innKƒ Fauketiur, verkos^n wor-
n: den , om wegens de kerken van Zeeland by te

wonen de vergaderinge der Predikanten uit de
vereenigde Nederlanden , befchreven te Am*

?» Jlerdain tegen den 26 Juny 1616 (2) , om in

die bekommerlyke dagen middelen te beramen
.O,:- ld Q 2 nit i^ii .fjfTï t.vt. ", eer

'
. i'. 10 . .> j i . . "i

(1) ji. Bruynvisch \n de Voorreden vtn«yn werkf^ , ftet Brit lUs
Jlttren 9ertQom$,in ai Predicatien &f, gedrukt in '«Gravenhdj»

(2) Bauihrtiut Memorien VIII. bock, bL lU Brarnfi Hiaorkê
der Rfformatie II. dcd, bU -'..i-^ - f • *«
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ter verkryginge van een Naüoöale' Synode Ven
' . ter bevestlginge der zuivere kere tegen de do-

. - lingea.der RembnAiamèo , witn - he( «derhal-

. vett' zoo kwaljirk niette nemen is^ ab sy inet

« een galbittere pen dese - vergaderinge bevitten
- onder den naam van een heimelyke vergadering^

gehouden tegens d' ordre van 't landt , Jbnder
-knmiffe der^éieerm S$aeten^ en buiten opjifbt

- ImmXiGiCommitteerAn (i)» jeelyk ,dtt eaen ge-
/wooae intvlnoht der RemonAnmten i8^<^2). op

; aüe kerkelyke vergaderingen, die voor hunne
t zaak jüet gunftig waren. Toen in 't Jaar 1617
: de Contraremonftrancen. de kioofterkerk.^ia

^jtGra'venbégt'Jasiéécn ingenonen (t;;) , verzoet
flmt.'3taatritt nn di». Regerlnge iZterHbsHp

* dsit Udemqni zigi voor-een kleinen tyd aldaar

, zoude vervoegen in plaats van Henricus Ster*

: temius , die uit den Jtdaag vertrokken was ^

/ .welk verzoek door dicjvao JSierikz^e werdt coe-

> gefleiDd> .coo . dat iüdHnans die kerk heeft bel-

pen bedienen , met IValaus en Trighnd , van
I Wynmaand des Jaars 1617 toe in 't btgin van

het volgende Ja tr (4). In dc Zeeuwfcne Sy-
- node ,i gehouden te ^ierikzei dco 9^13 Ofto-
' bftr I6i8f ' bekleedde by het ampt van uitfei*

, for , en irerdc uit dezelve afgeMiiden- tot de
: Kation de Synode , welke te Dordrecht ftond

r gehouden te worden f5). Midlerwyl kwamen
: te Zierikzee cwee afgevaardigden van dp 1^003^
• fecik, (kr Stad Utrecht « dle.aan de Boigtmiee-^
: fien van JSUrikm vertoonden gelifit te j^n.dg
: ' i

'

-i • her*

(t) Brnrnh HIft. der Reform» IL dcti» bi» 4S«»
» ïli Brandt l d'^cl bl 554.

Ui Bramdi JI. deel , bl. 469. • ' '
• ,* .

r (4) Macnkfi vftn 4en Ruid dor Mde in#rlfs»#« dttt «r Mt«i*
1617, en 20 Janu^ry r6'8.

(O.Aaen M5 der Synode , Rehoild«A U ZiêfièMè Mft JWC
éiS, Aru X4 vfto d« GravaiQiM» 1 . . \' .

p
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herwaards te vervoegen , om te 'verzoeken daf
G. Üdemans voor den tyd van twee maanden
de kerke der gemelde Stad zoude mogen by*
ftaan, overmits dezelve niet voorzien was mee

1 een gewoonen Predikant. De Raad van
*i rikzee vondt goed aan die van Utrecht hun ver-

20ek in te willigen, en benoemde twee Hee-
ren om zulks den kerkenraad aan te aeggen (!)

n Van daar wedergekeerd zynde , verfcheen hy
op de Nationale Synode, gehouden te Dor^

\'. drecht in de Jaaren 1618, en 1619., daar zyne
1 vasre geleerdheid niet weinig in aanmerkinge
SI kwam. Hy werdt in die Synode , benevens
O ff^alaus en Trigland , verzocht een leerfchrifc

over de vyf verfchilpunten op te ftellen (2),
5/ en met Thyjius , Faukelius , Hommius , en Co/o-
n> niuj , gevoimachtom de Latynfche, Franfche,

en Nederduitfche exemplaren der Nederland-
:! fche belydenisfe met raalkanderen te vergely-

, ken (3) ; voorts werdt hem in last gegeven
om met Gomaruf , Polyander , Thyjtus , Fau-

ii» kelius , en Lydius ^ op te ftellen twee korte ka-

^ techismen ,waar inzy, zoo veel doenlyk was,
-V zouden rnoeien blyven by de woorden van den

Heidelbergfchen katechismus (4). Jnsgelyks
Ir is hem den 25 Mey in de 175 Sesfie opgelegd

de Predikanten van Hoorn , die geappelleerd
hadden , en de Gedeputeerden der Noord Holl.

tl Synode , in V byzonder te hooren , kennisfe van
5* TLaken te nemen , en rapport te doen aan defe Sy-
'^i node (5;. Ook is hydoor de Nationale Synode

^ ••• . • v'> ' • i • • • • g^"
(i) Notulen van den Raad der Stede ZieriHti , den 4 Septemb.

16' 8. De 'Jong Naamren. van Gflderlaud ^ bl. 44' > Kbmen
Naanjff g. van Vtrecht ^ bl 33
• (i) Brandt Hili. der Reformatie III. deel, bl. 426.
" {3) ^» ff ff^ater tweede eeuwgetyde der Ncderl. Geloofsbelyd*
bl 108 -iio.

(4) RramU Hift. der Reform. III, dtel, bl, 66 , Caj , Ö4»,
(yj ^r««** 111. dtel, bi. 644.
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i«ifl^Syj|odcrVM I^Mé^in 4:jïe^ .1519
by tc wonen , en diezelve roet raad by te ftaaa

(i) 9 gelyk hy ook, benevens tync roedegede-

puceerden , wdertekende de verklaringe over

eenige .ftuHkftn van jde kerkefiordeiUBg iierNa-

ciOiide.S]5n€Mte.aid de ffeemn Sotteoi^
$mb$ gegeven , cn by de ganfche Synode!veor
goed ö|ingei|onien (2). Van deze handelingen

deedt hy'met de andere afgezondenen, ra/>gr?r#

aan d^>%node vaQ ^eehfnt » geboudenia^^/
4eii iji^&.Fiebniavy .£6Ê$d^.^ geBprgen jdier

Mrg^eiinge, én met daftks^ginge isirrf den
getrouwen dienst, in het uitvfjercn van hunne

, tof^rnisjie, a3.n Gods kerke betoond (3). Oin-

. trent dezen zeiven tyd vei^zochten de Magiftraac

, en kerKenraiid van .D^érMbi het oiitdag van

: Udmeinfi 41e hem toc faonrien leenar Jiegeer*-

. den; maar de Ovefbcid vtn JSierikzee , die ook
prys op zyne weergalooze verdienden' ftelde

,

vreigerde dat onülagi en« hiddc bem in haare

. S€adj(4)» "Hy was ,.:w^ns de Clasfis van

den 10 December 1626 , en geëindigd te Müh
' delburg den 3r December van dat zelve Jaar.

DieccEtus werdt acht dagen uitgefteld, en naar

r Middelburg verpJaatat» om dac de Gedeputeer"*

den van de Claaifan van SebaiÊwm en dSanofdSf»

. vekmd toonden , dat sy 'niet gemachtigd vnïitk

om bcflisf^nd oordeel te v^len over 'c

(1) Brandt TTT. d#el, bï. 967.

(2) Braa4( deel, b\. 974—976. >
:

. (» Aften rwn deSjmode , seHoQden te Ootf té%o , K«p. IV. Asnttu
>, bt. 66 van de gedmkte A&ê SfnodaUm vaa JBe0Umdf daar eopp
ter alleen het opfchrifb van dit IV , en eenige andere HoofilftoM
l^en , worde opgegeven » om dat dezelve alleen de gerdü^eniafea
Iran dien tyd , en niet de kerkenordening , beciretfen.

. (4) Notulen T«9])ev ga^ordiiwir dfc 4te4» SktniM9t 4^*4
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.\' gefchil , zonder eerst aan hunne principalen be-
•

Icheid te doen. Hy, en Abraham Happaert

,

werden uit die ccetus gezonden aan zyoe Prin-

^ felyke Excellentie, als Heer van iSr. Maartens-

dyk^ om denzelven te onderrichten van 't gene

\ifï de zaak, eene beroepinge van den Predikant

n dier plaatze becreffende, aldaar was voorgeval-

len (I). Wederom kwam hy op de vergaderinge

der vier CJasfen van Zeeland , den 19 Februa-
.

' ry lóSQ, om aan de Staten dezer Provincie een

Synode te verzoeken (2). Na dat V Hertogen^

^ boscb onder 't gebied der Staten was gekomen

,

is onze Godefried üdemans in Jaar 1630, be-

\, nevens G. Foeüus ^ H. Swalmius^ en S. Ever^

. 1*7», toen Predikanten te H^usden, Dordrecht,

y;jj?n Haarkm y door de Algemeene Staten ge-

zonden naar die Stad , om derzelver ingezete-

2 jx^t^ in den gezuiverden Godsdienst te onder- -

n^^.wyzen, waar toe zy dezelyen noodigden tot

een vriendelyke .
onderhandelinge , in 't open •

jojbaar, en in. -t byzonder, tegen welke uitnoo-

• jjdiginge de beroemde Cornelis Janfenius ^ na-

derhand Bisfchop van Fperen, uitgaf een 7>-

t ^r.g^^g^f^9 waar opf^oetius hem geantwoord heeft

-x<*c(3)« Deze betrekking op 's Uertogeiiboscb Z'A

•.i^heni misfchien bewogen hebben om by den

f,; Raad van Zkrikiee aan te dringen, dat zy or-

\ iders geliefde te ftellen in de. Mi^iVryeva» 's Her-

t
togenbosch (4). Hy overleedt ia 't Jaar 1649

s,ti(5) na eenen bykans vyftichjaarigen getrouwen

2f,^ dienst in 's Heeren kerke , waar door hy nu
^T-noch leeft, na dat hy geftorven is, in dc har-

iio Q 4 . — ^ ten
(i) k&en MS. Arcik. i en 33.

• (2) Aften MS. * ' * /
: W Burmanni TrajeA. enidic. pag. 40S , 403* Foppent Biblloth.

Belgic. Tom. i. pag. 206.

(») Notulen van den Raad örd. der Stede -^i>ri**/^,dcn 4 Juny i04t.

(5) KotuicB fan Zieriktce ^ den i Auguuas 1C49.
.
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- ten Vaö allen , die 't heil van Zion liefhebben.

« Onder 2ö0 vele wichtige bezigheden ftichce hy
*n ook ^oöi* Byoè fohriftèii»' 'C&b door den druk hec
*^>#ch€ lietti vm ^welke* toe- myne keomsfe at»

inleen de nav<^g^nde zyri gekoÊnen^^ Em JiMg
"^^ nieuwe Jaar , Hemels beleg, hetgeejhlyk compas,
^h.hejie bazUifi, de ladder Jacobs ^ oeffening der

^h Christ0lyk^-deiigdin 9 koopmans^ Jagt ^ Cb9i$$9éf*
,

-i'tée bitUnkiij^umir bn H. ^Avmêmaèé^ fmdigt
r. :^'Jm6mêmge , Pvet hé$ ê/oof^i^€lkboek n»-

derhand in de Hoogduitfjhe taal is overgezet
• (i); Noch heeft hy overgezet P. de la Place

-van. de ui$nemintbei$ 'Van een Christen menfcbê ,

en óp Wa$ fHanieré dat nUH den felveiH' kmmen
• ^ fat,GrQningen i642^ Vit Hêze-f en andefower-

ken blykt, dat hy göweest zy een voorftandcr
' van de zuivere leere der waarheid zoo wei als
" van een ongeveinsde Godzaligheid, welke oiec

alleen in ^yioe fchriften oofo in zyoea
^turaddel by^ooëer uiübl6iik. ^^^^ ^^.^p

'* 'TeiKerkwef^0 en J^rdgouwe, vereenigd'tot
den Jaare 1626, begon de Hervormde Christe-

• lyke leere In 't open ba.ir gepredikt te worden in

.de maand September 1600 > en was daar de eeffle»

en, iirdeXVte^we, deeenigfte P^edikaoc^AH
dreof vem Doome , in 'cjaar 1602, gelyk ik aan-r

getekend vinde , overleden (2). Doch my is

gebleken uit het regifter der Rentmeefters van V
extraordinaire p éu hy ai ia-de» Jaare 1589 Pre«
4ikanc was ce ElkersM en Nèffrdgou/Wêp welke
plaaczeo met Kenkwerve vereenigd waren, tot

dat in *t Jaar 1600, volgens dat zelve regifter

,

Mrianus Adriani
, my geheel onbekend , den

dienst der kerke ce Eikerzee begon waar ce nemen.
Ook

(i) J. G. Carpzimim Introdod» id Ubrot potfdoM V« T.Cwf*
VI $ xo. pat»» 278.

(2; fioeJu^uU Augustiu 1734 1 *bL 2^3.
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' iOok werdt reeds ten Jaare 1592 een Clasfis te

^'iioordgouwe gehouden (i). - »

*• Renesfe , vereenigd met Noordwelle , had tot

een vasten Iceraar Carel van den Broeke in 't Jaar

1587 , en naderhand Arnoldus AmoUi in den
Jaare 1593 , volgens het gemelde regifter. De
laafte woonde , wegens de Clasfis van Schomven ,

de Zeeuwfche Synode by, gehouden te Tholen

in 'tjaar 1602 (2).
'

. "^Te Dreifchor w^Sj federt het Jaar 1585, Pre-
tlikant Anthonius Laurentii , die op de Synode
^van Middelburg 1593 verfcheen, en daar Scriba

was (3) ook kwam hy op de Synode gehouden
-binnen Goes 1597 (^u Evenwei fchynen de
Roomschgezinaen al lang de overmacht te Drei-
Jchor gehad te hebben , alzo die van Schouwen

• klaagden aan de Synode van Goes 1597, dat tot

^Dreifcbor noch afgoderye gepleegd werdt voor
• ^St. j4driaan (5). In den Jaare 1596 werdt voor

de eerfte maal de Glasfis te Dreifchor gehouden (6).
. \Zonnemare ïSf volgens het aangehaalde regifter,

met een eigen leeraar voorzien geweest van 't

Jaar 4384, welke was Chrijioffcl van den Bulke,
verhopen minijier van ^xel, op wien gevolgd is

Daniël fVant in den Jaare 1588, die my onbe-
kend is. Den eerften heb ik leeren kennen uit
de kerkelyke hijlorie van Axel en AxeUAmbacht ,

•befchreven door mynen Vader, en waar uit ik
het navolgende, aangaande van den Bulke ^ kan
mededeelen. Alvorens hy te Axel Predikant
^werdt^heefthyeldersden H. dienst waargenomen,
' wordende de plaats niet gemeldt, maar zulks uit-

Q 5 druk-
(i) AAeboek van Bruinisfe ^ beginnende 1590, No. lii* , ^
(s) Aften MS.
(3) Bvlaagen, bl. 7Ó. • '

'
- ' ^

(4) 5yWrij , bl. 79. • •
"**

' " ' •

(5; Kap. III. Art. 3 , in de Bylaagcn, bl. 8(5. .
' '

^

' {^) Aacboak van Bruinisfe, beginnende IJ9Q, No. «oj.

L.iyi.i^co Ly Google



;

«

drukiylc gez^d m de Aften van de Clasfis , ge*
houden te liutsi den 4 January 1580 (i) , daar
hy ais gewoon Predikaat van j4xel is verfchencn,
in welke hoedanigheid hy ook kwam op de Clasfi^

van Saeftinge den 11 April 1580 (2)j en tot Be--

oostenblye den i Augustus 1580, daar hyecne vrae-
ge aengeg^even heeft, of de Jlele al zoo wys en ver-

fiandig in de jonge kinderen is , aU in de oude i
waar op door de Claslicale verzamelinge is ge-
^uiwoordtNeen, maar datfy toeneemt i'^). Voorts
beefc hy op de Clasfis binnen Axeldtn 31 OftOr
bcr 1580 gevraagd wat men doen fat met Lieven
JCoene , Dicnaer des woords tot Vrenidyke , de-

welke hem in de Clasfis niet prefenteert V 't zy om on-
xierzocht te worden in de leerilukken,'t zyom in zy^

f^n dien,st te worden bevestigd ; waar op beflo-

ten is dat men twee broeders uit der Clasjefenden
^pirl%: met brieven van credentie , om te onderzoeken^

-waeram bem denfelven in het Clasfis niet en prer

fe^iteert (4). Hy was wederom praefes op de Clas-

.

fis te Zaamflag den 2 January 1581 » daar hem,
jbenevens Nikolaas Tykmaker , in last gegeven
werdt om een fmeekfchrift te overhandigen aan

^

:£le vier Leden des lands , dat is, aan de Scacen van
J^laanderen , gm betaling te eifchen voor de Pre-
ndikanten , die over de bekrompenheid daar van
klachtig vielen , verzoekende eenigen om ontfla-

:gcn tc worden van hunnen dienst en gemeenten ,

' (Cioch 't welk hun allen door de Clasfis werdt af-

^eflagen. en hun bevolen in den dienst tc vol-

^harden (5). De Leeraar van den Bulke bleef zyn
jimpt te -^jrc/ waarnemen , tot dat die Stad, door

i\\ MS. ran de Clasfis ee Huist
^
den^ Jantmry is9o,

(fa) Aften MS. van de Clasfis te Sofftimge ^ den ii April I58«*
f3) 4Aen MS. van de Clasfis te ^rooyirn^/y/, den t Aagoscns
(4) AAen MS* van de Clasfis te Axel ^ den 31 Oftober 1580.

(5) A^cu Mb. van de Clasfis Le Zaamjlëg^ den a Jaociar/ xjfx*

« •
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de vcrraderye van j^r. Serv(iqj van Steelfiifii^eB

Jaare 1583 , den Spanjaarden in handen is gelef

verd (i). De Steden, en landen in F^hanc^ereni^

omtrent dien tyd aan Paftfu^i y/ofd^üde oyerge?
geven, verkregen w^el by verdrag eenige mail^

ginge ten opzichte van de Prje4ikanten j Conflr

ilori^nten , hervormde belyders, en van hunne
goederen (2); maar het is niec le denken, dat

de verrader Sj^el^nt , <Jie zelf Rooipschgezind
was, fchooix hy voorheen had willen fchynep de
Gereformeerden te begunftigen(3), daarvoor ee-
pige zorg zal hebben gedragen , en dat derhaiven de
Gereformeerden aldaar zuTlen zyn verjaagd, en de
Roomschgezinde Godsdienst daar herfteld, ea

*

alleen gecluldt 55al zyn. Althans in het verdrag
door die yan /l^et gemaakt met den Prins van
Parma, op den i van Slachtmaand 1583 te Ee-
cloo , wordt geen enkel woord van den Godsdienst
gemelde , maar alleen toegeftaan " dat indien ee-
«9 nigen uit die zelve Stede, en landen, zullen

willen vertrekken met hunne goederen, zy 't

p zelve binnen vier maanden zullen mogen doen"
(4). Waarfchynlyk zal de Predikant van den Bul-'

ke, met alle de genen die den gezuiverden Gods-
dienst aankleefden , ^g van deze vryheid hebben
bediend, en naar Zeeland zyn vertrokken , alwaar
die van Zonnemare gaarne gebruik van zynen
dienst wilden maken. ^-m^ - ït » •

, »

u Van de anderen dorpen in Schouwen is my niets
voorgekpm^jp , waarpni ik overftappe tot Duw-
land. ' 1

,

Nieuwerkerk en Ouderkerk waren voorheen
vèreenigd, blykende uit de Afteboekcn vauA^/Va-

fi) Hooft Nederl. Hiftorien XX. beek , bL eSi.
la) Gentfche gcfchiedcnisren Tom. II., bl. 447.
(3) Gcntrchc gerchiedenisfen Ton^. 11. , bl. 144, U|.
(4) Gcnircbc gcrchiedeniiren Tom* U«, bL

y GoOgk
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652 Kort Vérhajue* d£& RKroAMATn van

ti^éTj^ff^Ü dft de oodcrlingetr» ë6 diaKöiieh Vóér
béide die j^tzeti # aldaaf , op den :8 -Odober
«585, ^yfi verkoren , en dat de geméene confis-

törie voor beide deze gemeenten is gehouden in

December 1586, die famen het H* Nachtmaal te

Ouderkerk hebben gehoaden den 8 September
t!$83n Y|fet ^ OpTchrifi: van het dMe confijiariéi

mk^tmu^éle^k»!^^ begifÈnendé

Paesfchen 1593 onderftelt de affcheidinge van de
kerk van Ouderkerk , doch wordt niet uitdruk*

]yk 'aangetekend. Adriaan Sebastidanfen "woról
«m h^Jaa»i584» als Pi^dikimt vaiii^MMb^M
%tm\é^]^kH1tigifler é^^^^l^^ ^ ^jc}

traordinaire t in wéll» betrekking hy, wegens
de Clasfis van Schouwen , verfcheen op de Sy^
«lode^ gehouden te Middelburg in't Jaar 1593 (i>.

-Té Otmtkerkê ftond van den Jaare 1501 • voK 1

:||ens' Het geirkkttide i^glftër , féaiSbuê Ihf^^
•van wien anderen fchryven dat hy daar eerst ge-
•komcn zy in't Jaar 1596 (2). Hy ftaat in de Sy-
node «van Goes des Jaars 1597 bekend als Predi»*

'

'kim vaa Ouderkerke, daar hy de oude g^heèten
üeikAV t tAr ondetfehdidinge vab zyneü soon l*

-Wcïke dien zèlven naam voerde (3).

Oojlerland had van 't Jaar 1589 tot zynen lee-

raar Daniei Hendrikjen, volgens het aangehaalde
^egi&ef ^'in welke hoedanigheid hy op.de Syno^
de van Goes 1597 verfchenen Is 14).

* - - J

i Van Bruinisfe , fomtyds Oostduvoetand genoemd,
kan ik iets nader zeggen j alzo my een Afteboek

i van deze kerk is medegedeeld, 't welk begint
met het Jaar 1590, toen op^den 10 Juny de^r-
Ut bediening en uitdeeling van Hé AvondfcAal

i,
I

(i) ByUagcn , bl.
.

.
. ^ .

(»} Zie / roiikbrrs VlitfingTcht kcrkhem. bli I4.Ü1 dc MiKekcpUliea*
f3) Bylaaceo , bU 9%^$. ^ - .
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is gehouden , en op den 17 derzelve maand twee
\ ouderlingen , entwee diakonen zyn verkoren met

algemeene ftemmen der gantfche gemeente, ge*

. lyk daar vervolgens gefcniedt is op den 16 Ju-»

ny 1591. 24 Mey 1592, en 15 Mey 15941 ter-

wyl ik eerst den 7 Maart 1598 aangetekend vin^

de , dat de Baljuw en twee Schepenen van Brui»
nisje ecu dubbeltal van ouderlingen en diakonen
maakten , waar uit de gemeente naderhand de ver-

kiezinge zou doen. rt^. .m- r r* *'^*r^

De kerkelyke tucht onderhield men zeer ftipte-

]yk , en niets was daar meer in gebruik , dan een
openbare fchuldbekentenis voor de gemeente ,

ook over zaken, waar over men thans fchier niet

zou durven denken de kerkelyke tucht te oefe-
*

nen. Zoo veranderen de zeden met de tyden.
Men befloot te Bruinisfe , den 25 September
1594, alle maanden de Christelyke cenfure te

houden, en drong, van wegen deze confiftorie
,

zeer fterk daar op aan, dat de ouderlingen ook
ftem in de Clasficale byeenkomften zouden heb-
ben , 't welk hun in 't begin des Jaars 1595 ge-
weigerd was. Ook waakten zy tegen alle byge-
loovigheid en afgoderye des Pausdoms , wier
overblyfzelen vry lang in de harten der ingeze-
tenen van deze plaats befpeurd werden , en waar •

van in de handelingen der kerke van Bruinisfe
aanmerkelyke voorbeelden te vinden zyn, onder ^

anderen van zekere vroedvrouw, diezig verftout-

te een kind te doopen met het gewoone formu-
lier, daar by voegende deze lasterlyke woorden:
étil dat ik niet volbrengen en kan , beveel ik Gode en
den Heiligen Sint Jan. Voorts droeg men daar
veel zorg voor de arme ledematen der kerke, >

die 'er in grooten getale waren , in zoo verre dat
fomniigen tot den bedelkorf vervielen , zynde -

•
. de



de middelen der armeiï <J60!*#^dwmgIandye deS
PMsdems oóiMm^n^^ én töt ÓQ P^pen en KIoO'^

mÊm^^A^^^ém0.mèÊm nêm dtte trmoede der

der behoeftigen aaridrtugert niet redetien^ ontleend

tót de H. Schrift ; doch , hcÉ geen my vreemd
voorkomt ^ onder die plaat»» wordt ook opge-^

méSirachidef kap* IV f' i-^ig , in de Aft^n van

nigheden aan te roeren, de Gedepate'erderl van
OondnrctLhd wefden ^qelast in de Claslisf^ van
Schouwen in te brengen, dnt rnéri van Clasiis

Wegen op ft Synode , te houden binnen Goet den

VU AfltU I59r # iaodictfeii' kefe ftfcfinMH

iMpt dër ISMéringen , €m>ée^^' ^Id »H^kr^
gen van de Staten Genéraah Ik geloove dat

i'iilks a;in dc C'^'^^' niet hé^fr Ljoeci^cd.ichr ; tcii

minften ik viode geen meidiuge van tiil .ihik 1%

dfe hsmteUtigen der Sylióde van Gé9t\ mté^ Mmi^ een anderfc Vk^ag doer tüe vaft Ó^t$ét^0iaUÊt

, voorgcfleld (l). Dc cerfre Predikant aldaar was
Remeus de Monter , die 'er in 'c Jaar 1590 kwam.
My moet een man van een zeldzamen gtresc ge*

wée8C-2ytt» 20b men volkomen op de handeling
gffl-desef kérke, uto^<mzydig, ftaaf kiiti makem
Het is onzeker wat hem bewoog af te wykeh vaii

dc drie h(X)fd-pünten van 't formulier des doops,

waar over hy door den kerkenraad vermaand is

geiróftfen:dai 0 January i594» g^]Y^ nadethantf

méefttisifeii gefehiedc- iai dSn' t^Mby i59jr/€(MI

dar hy beftaan had te prediken JSöbdèf' voorleaün^

ge van een text, en daar beneven zoö Vclc om-
wegen gebruikt voor ^ en na zyne 'predikatie ^

' söo wel in' 't gebed , al^ in 't «Unkzeggen, wtti^

omdrent hy betertis bttO^rfS^ ^ea fchuld' bfekSHit
- ' ^ - . , .

. / vooir
' (i) Bytaagta» bJ» 87«
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Toor den kerkenraad, die hem , den 17 Dccer»
\ ber 1595 , wederom vermaande goede acht te hebi-

ben op den uitflag van zyn voorgelezen text, en
zoo weinig daar uit te treden , als 'c mogelyk
zy , mitsgaders dat hy wat beter naarftigheid wiK
de doen in het ftuderen. Den 20 July 1598
werdt hy, op nieuws, vermaand over de duifte-

Te predikatie , die hy onlangs gedaan had over
'^mof kap. V. ir 2, 3, 4. En het lezen van de
drie vragen in net doopsformulier kwam ook iit

aanmerking. Den 14 September 1598 is hy be-
ftraft, om dat hy den zegen had gegeven voor
Psalmgezang, 't gene daarom moest agcerbly-
ven. Eindelyk is hy, den 28 July 1600, opgc-
fpoord tot naarftig ftuderen , nauw te letten op
*t lezen van den text, wel toe te zien dat hy
zyn goeden naam behoude, en niet te hoog drin-
ke, waar door het ampt van den dienst groote
fchade zou Jyden. Op de Clasfis van Schouwen^
te Zierikzee gehouden den 10 Oftober 1600, is

een verzoek gedaan voor Monter , om hem te
mogen ontflaan van den óicnstvan's Heerjanxlandi
doch 't was vruchteloos. Hy predikte daar noch
in de maand Oftober 's Jaars 1602. Op het ver-
zochte advis door den Heer van Bruinisje, oïde
Monier noch langer bekwaam was tot waarne-
ming van zyn ampt , dan of men op de Clasfii

van Noordgouwe den 12 July 1603 een asfijlent

(nu zegt men adjunü^ , of anderen leeraar tot
meerdere ftichtinge zal verzoeken, was het ant-
woord éts kerkenraads , dat men voor langentyd,
door zyn kwaad gezicht en krankheid van 't ge-
heugen , in hem bemerkt had zekere onbekwaam-
heid zoo in 't voorlezen van den text en achter-
laten van fommige artikelen, als in 't aflezen vaa
de formulieren, waarom zy ook wel vexbecerin^
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ge wenschten, indien het konde gefchieden zon-
ilcr.fchade van den Predikant. Hier op befloot

;

^en, den 15 November 1603 de Clasfis te ver-
doeken, dat Jonas de Monter gegeven wierde ter

}iulpe van zynen ouden vader , waar toe men
cenige Ouderlingen zonde, den 21 Maart 1604, .

hy Anthony Laurentii, H, Brandt, J, Taijus en /
£lias de Monter ^ met verzoek dat zy de behulp-
zame hand wilden bieden tot bereiking van hun
oogmerk, en op dat Remeus de Monier alleen de
gemeente van V HeerjansUmd voortaan bediene.

De kerkenraad bepaalde nader, den 2 Mey 1604,
in die zelve maand zyn volkomen ontflag van de ,

Schouwfche Clasfis te verzoeken , 't welk , in-
'

dien het door de Cl islis niet is toegedaan , van
zelfs haast volgde door zyn dood, welke inviel

in 't Jaar 1605, zynde den 23 July van dat Jaar, '

,

eendrachtelyk befloren jonas de Monier tc beroe-
pen in zyns Vaders plaaize. Maar de uitkomst

- daar van is my onbekend. Alleen kan ik uit het
Afteboek bclluiten dat Jacob Baalde in Maart of
April iöoó te Bruinisfe gekomen is . waarfchyn-
lyk als de opvolger van Remeus de Monier.

's Ht:erjansland , o{ Sirjansland ^ werdt eertyds
door de kreits van Duiveland ^ als een combina-
tie, bediend, tot dat die kerk, ten Jaare lóóo ,

een eigen Predikant gekregen heeft (i).

. Sommelsdyk, by anderen Zomersdyk genaamd

,

isbedyktin den Jaare 141 7, en toen geacht, met
geheel Over-Flakkee , onder Zeeland te behoo-
ren , waar aan het naderhand is toegekend by een
Afte der Heeren Scaten van Hollands gegeven
in de maand July des Jaars 1578 (2), uit welken

X . . - »'( * hoof-
(i) Tegenwoordige ftm van Zeetandll dee!, bl.

' (2) Die Afte bcrast eer Giiffle van de Heeren Staten van Zff
tané, in eeo regifter v&n Odlrojen begianendc meL het ia«r i5S4*

i^iyi.i^co Ly Google
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hoofde de kerk aldaar onder de Clasfis van Schou^
wen en Duiveland gebracht is , en tot dit verhaal

behoort. In het regijler der Rentmeejlert van *i

extraordinaire worden als Predikanten van «Som-

melsdyk opgeteld Jan Cornelisfen Kempe 1580

,

van wien onder Haamjlede reeds gefproken is,

en Christiaan Martin 1593 , die my voorts on-
bekend is.

Door de predikinge der zuivere leerc brak de
Reformatie in Schouwen met kracht door , zoo
nochtans dat ten platten lande in fommigc kwar-
tieren van Schouwen noch velen paapsgezind zyn
gebleven tot omtrent het midden der zeventien- .

deeeuwe, zynde zelfs eenigen derzelver gewor-
den van de Heetten en Scbependommen , niet ƒ>-

genflaende d* iterative ordres , en beveeten van de
Ed. Mag. Heeren Staeten van Zeelant, daer te^

gens geëmaneert , excufeerende de verkiezen zulkf ,

op de moderatie van de verkoore perfoonenf enJe
door haer overvloed de andere in bequaemheit pas*
feerende , maer in der daet daer by komende , dat
de Ambachts Heeren zelfs zomtyds van datgevoe-'

ten zyn , gelyk de Heer Mr. Anthony de Jonge ,

Heer van Bruinisfe , zig uitlaat in zyn werk over
Zeeland (i) , 't welk tot nu toe, in 't geheel,

'

ongedrukt is. ^ . • > - • ^
' Zwaarder moeite , en langer werk , had het in

»

om de Reformatie in Zuid-Beveland , en de ftad

GoeSf te planten, ofte hervatten. De Nasfaufchen
hadden in 't Jaar 1572 , tot tweemalen toe, gepoogd
de ftad Goes in te nemen, maar vruchteloos (2)»

fbllo 59 Terro. Dezelve Is gedrnkc te lesen by SmatUiangf Chnv
'

nyk vmn Zeeland ^ bl. 241. Zie voorts den Tegenwoordigen ftuc
Y»n Zeeland II deel, bl. 570-573.

(I) Kap. XIX bladz. 133 M S.

(t) Hooft Nederl. HiOor. VI boek, bl. en Vn boek» bU
aSo. VaderUndfthe Biüorie VI deel, >I. 36e, 393—3f4. TegeA*
woordige iUtc na Ztflmé II deel, bi. 19 co foigende*
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.blyvcnde dezelve nocheenigc laaren^ met geheel
'^uid'BevelanJ ^ onder de heerfchappye der Spaa-
rgaarden, die de deur voor de Hervorming der

ierke vast. toefloten^ Ook bleveo dezelve ver-

hifKieringeD der Reformatie in de ilad Goes ea
*^uid'Beveland , als die wy te voren aangete-

jfend hebben (i). Het eenige, 't wellc Balliu^

Burgermeefters en Schepenen van Goes , in 'c

Jaar 1575, lofwaardiglyk deden, was hun ver-

iansen te toonen naar den vrede, en ftilfland van
allerlye beroerten , waar over toen begon ge-

handeld te worden , en 't welk zy uitdrukten dooi
£cn krachtig bevel aan alle burgers en ioge zete-

len van hunne Stad om zig voor den Hcere
. God ce ftellenmet vasten, gebeden, aolmoereii,

C)p dac het [zyne Godlyke goedertierenheid bc-

jhage zyn volk barmhertig en genadig te zyn , 't

welk dus lang heeft geleeft in groote armoede
en benauwdheid , en op dat zyne genade worde
uitgeitort in de herten der verzamelden , om
hunne handelingen zoo in te richten, dac daar

uit mogen voortfpruiten een eeuwige vrede ,

eendrachtigheid, en waarachtigheid des Room-
fchen geloofs (a). — Toen de Genifche bevre-

fdiging tusfchen de Staten der gezamentlyke Ne-
' derlanden, op den achften November 1576, ge-

troffen was, hebben Balliu , Burgermeefters en
Schepenen der flad Goes, mitsgaders Balliuwen ,

Schouten en Schepenen van alle de Parochiën
van Zuid'Beveland, de gemelde Stad en Eiland

laten komen onder het gebied van den Prins van
Öranje, als Stadhouder van Holland en Zeeland
van wegen de Koninglykc Majefteit , doch onder
^^oiiQoüykefatisfaCtie van den Prin3 te ontfangen,

• waar

. (1) BUdc. I50--Xf«. . .

(t; Zie de fiyUt^a letter O. bUdu 39-^

L.iyi.i^co Ly Google
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waar van het ecrfte artikel was ''dat iadfe gemd^
u de Stad en Eiland de oefening van de oude
M Roomfche Catholike Religie zal agtenrolgd

9$ worden, en dat de Prins moest beloven nie|

te zullen toelaten , dat iemand iet ondemerae
n tegen den genoemden Godsdienst , ea deszei*

,

n ven oefeninge, nemende zyne Excellentie in

n zyne befcherminge en voorzorge alle kerken^

^ Godshuizen, geeftelyke plaatzea en perfooneiit

tj toegelaten wordende aan die van HoUand en
M Zeeland daar te komen zonder in hun geweten
n onderzocht, of ter oorzake daar van ontrust te

worden" volgens verdrag van den 22. Maarf

1577 (i)- Deze voorwaarde fneedt de hope af

om de Reformatie aldaar aan den gang te helpen,

en in te voeren zonder opfchuddinge , cot welke
de Balliuwen , en verdere Regeerders hadden be*
hooren tebegrypen , dat zy zeiven aanleidingc ga-

ven , door van den Prins te vorderen het aller^

ftrengfte recht, dat hun fcheen toe te komen uit

kracht van de Gentfche bevrediginge , waar too
zy zig beriepen op die van l^laafideren en jBra-

band , in welke geheelc landfchappen , en alle

derzclver fteden de Reformatie met geweld ge-»

dempt was federt het Jaar 1567 tot 1576, even
als of zy met die Provintien in een gelykcn graad
ftonden , 't welk 'er verre van daan was , alzo

die van Goes en Zuid-Beveland leden waren van
eene Provintie , welker voornaamfte fteden en
plaatzen de openbare oefeninge van den hervorm-*
den Godsdienst reeds hadden ingevoerd , en de
Priiis van Oranje door de Si;;aten van Zeeland ,

* R 2 vol-

ft) Deze fatisfÊÊlt 4tr ftede Gots m%t ^rimWittem U te Tinéen
i9 e«n «egiftet vta. omde AAen en OdffooHcii, b«rnatcAde ter Grif*!

fte der HMrcn Sucen iran Zreland | en beginnend^ met den Jaaré
1574» U TMfik Dtf^ve is gêdrulK (c icSfa B^^sbom op
Mfiginhrg U <lc«UM. «5«-^i4. *

*

L.iyi.i^co Ly Google
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volgens hunne Unie met die van Holland in 't Jaar

1576, gemachtigd was toe te laten, en te hand-
haven de oefeninge van de Gereformeerde Euau-
gelifche Religie, doende ophouden de oefenin-

ge van alle andere Godsdienftcn, ftrydig met: h^^t

Euangelie (i). Het was derhalven, nienfchely-

kcr wyze , bykans onmogelyk , dat zy in hun Stad
cn Eiland den gezuiverden Godsdienst gehtrel en
al zouden konnen blyven uitfluiten , 't welk zy
nochtans den Prins genoodzaakt hadden te belo-

ven, en Die van zyne zyde , zoo veel in hem
was, het verdrag ftiptelyk onderhieldt, maarniet
kon beletten dat het gemeen , op eene onbchoor-
lyke wyze, de voorwaarden verbrak, na dat de
Overheid het zelve , door hare hardvochtige ge-
llrengheid , had in 't harnas gejaagd , gelyk op
meerandere plaatzen de. Magiftrriaten, doorhunne
ftyfzinnigheid , het geweldadig innemen der ker-

ken veroorzaakten (2). Maar ter zake. Binnen
Coes was in 't heimelyke nu en dan wel eene pre-

dikatie gedaan , maar na de Gentfche bevrcdigin-

ge hebben de Gereformeerden openlyk begonnen
in zekere huizinge te prediken , en fomtyds ook
ten platten lande (3). Daar toe gaf de Gent-
fche bevrediging hun waarlyk recht, als in wel-
ke. Art. IV, aan die van Hollander) Zeeland niet

toegelaten werdt om NB. buiten Holland en JZee^

land (onder 't welk Goes en Zuid-Bevetand be-

hoorden) iet te ondernemen tegen den Roomsch-
Catholiken Godsdienst (4), 'c gene klaarlyk on-

derftelt dat het den Gereformeerden in Zeeland

niet ongeoorloofd, veel min verboden was^ hun-
nen

(1) Bosbom op Keigorshfrg 11 deti , W. sr\ J73.

(t) Pers oncfteldc leeaw bl. 671, vam Moidi Ned. Oorl. n boik,
bl. 31 * Uittenbotafft kerkel. gerchieden. III deel , bl, ipé.

(a) Bor Ned. Oorlog. XII bo«|L, bU 999* ByUagen bl. IOX«

a Gencfcbe gerchiedeniirea Ton. I. bl. %19%
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nen Godsdienst in net openbaar te oefenen » en
daar toe bchoorlyke middelen te gebruiken.
Dit blykt nader uit de ReligioDSvrede, door den
Aartshertog MjtthiaSy en de Generale Staten, te

Antwerpen gefloten den 22 July 1578. Want
fchoon (Jezclve aan die van Holland en jZTf^f-

land (i) niet werd gezonden (2) , om dat die

Landfchappen reeds door .de Gentfche bevredi-
ginge in de openbare vryheid van den Gerefor-
meerden Godsdienst waren bevestigd, zoo werdt
echter den Gereformeerden , zelfs in alle Provin-

I tien van Nederland, veel meer in Zeeland ^ toe-
'

gelaten , Art. 4 en 5 , zig aan de Magiftraten
aan te bieden , die hun bekwame plaatzert

f» zullen aanwyzen, om te hooren en te ple-

ff gen de Godlyke dienden van hunne reli-

*9 gi^'* (3)- Het was dan wettig , dat de Ge-
reformeerden van Goef zig by de Overheid aan-
gaven , met een plechtig fmeekfchrift , ter ver-
kryginge van eene kerke tot verrigtinge van hun-
ne Godsdienstoefeningen , naardien de huizinge »

waar in zy die tot nu toe gepleegd hadden , te

klein was; waar by zy voegden dat aan hunne
geloofsgenooten in Zeeland^ Holland, Flaande*
ren en Braband kerken vergund waren , om in

dezelve te lecren en te prediken (4). Maar on-
behoorlyk was het, dat zy de grootc kerk ge-

den wil van de Magiftraat , en de beelden en
raden verbraken, niet tegenllaande de vermanin-

R 3 ge
• (i) Het blykt erenw^l , d*t de artikelen «!e Rellgions-vre.
dc voor dcrielver vasiilellinge aan AeSiMnvdn Zeeland cemaow.
k^arige ovcrweginge zyn afgezonden met een oicgcbreiden brief
an d'H Aarcsb*rto2 Mattkiat dient aangaande. Zie de Byla«gea
letter S. bl. 47~4V. , r..*» , . .

(2) ByJaagen b?. loi. T

(3) Girntfciit gelchiedenis/Vn Tom. II. bl. 3lt
• (4J Zie dit Tmeekrchrift , het antnx-oord daarop, en de luderf
kep&Ungen daar Tan , in dt Bylasgtn «nder dc letter GG«

weldiger hand innamen zond
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. ... .

gc van hnnnea Predikant Henricus Brandt om
zulks na te laten. Dewyl nu in de maand Mey
'sjaars 1578 maar achc of negen Gereformeerde
toehoorders waren C-i) , en eenigen van dezelven
aig met den Predikant op het Stadhuis bevonden
(2) , zoo moet men befluiten, dat het te Goes
gcgaan^zal zyn, ^elyk op de meefte plaatzen in

dc beeldenftoTiHinge ten Jaarc 1 56<5 , dat nament-
lyk de Roomsgezinden mede hand aan 't werk
der innenünge en plonderinge van de kerk zullen

geflagen hebben , of den Gereformeerden daar

in zyn voor^egaan^ Wat daar van zy, de ge-
fchiedenis A^aii het innemen der kerke te Goet
Slaakte rgrpete opfchuddLnge , en fcheen zware
gevolgen ixa zig te zullen flepen. Dezelve wordt
omftandig , ^nr vry onzydig befchreven door Bor
(3) f waarfchynJyk uit bet verhaal van iemand

,

die toen;^ 'Go^y woonde, doch den Gerefor-*

meerden Godsdieiisj: niet was toegedaan (4). An-
dere ScbryiV<€x.s , gewoon het gedrag der Her-
vormden, en inzonderheid der Predikanten^ op
eene fchampere en bedillende wyze te verhalen,
hebben dit geval vry hatelyk, en met afzichtigc

omftandi^heden voorgefteld , en het befloten met
deze uitdr^ikkinge. " Dezer mate was *'t dat als

w toen de hand der eenigheid kraakte en krak
leedt door de baldaad en roekeloosheid der

jf .genen^ die, geblindhokt van eigen liefde en
».,goeddunkenheid , eerlang 't ganfche landen *

O zig zeiven in den uiterften last brachten" C5)
welk ftekend flot voorzeker noch op de Gere-
formeerden van Gqcs , noch op de Predikanten

•
^

. . ; ;\*x
' van

O) Bylaagen bl. ii3...r^ •i»Mii f i. wt^.U^ • .4 u
f2) Byiaagen bl. 102 , eh elders.

(3) NcderJ. Oorlogen XII bjck, bï. 99^root. [60, éi.].

(4) Zie ic Bylaagen CC bl. 100—107, en FF bl. 113—114.

^ (5) ^^ooft NcderJ. hillor. XIV boek, bh 577, 578, Brandt fliilo*
t\t der üLcforffl^e I JeU» bi* 033^a^ .-«. « .«f.ui*4i>4

%

9
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van Kiisjingen en Pvrr , die om de kerk verzoch-
ten , kan worden toegepast , aangezien niemand
Van die aUen zig zeiven of het land in last heeft
gebracht'; en -derhalven hadden zy^ lang na hun
overlyden , niet mee zwarte verwen bebooren af-

gefchildcrd te worden. Zoo de band der eenig-

neid te Goes krak geleden heeft, is het gcfchiedt
niet door de eigenliefde en goeddankenneid der
"Predikanten , maar der BiUiuwen , Burgermeeï-
tèrs, en Schepenen , die de Unie van Hollanden
Zeeland des Jaars 1576 verbraken , door den
Prins af t€ dwingen, dat hy, tegen dezelve, en
tegen zynen last, voorheeri vermeldt, hun moest

' beloven de openbare oefenïnge van den Room^
fchen Godsdienst, en de uitfluitinge van de Her-
vormde religie, gelyk hy hun bewilligde , omdat
zy anders onder zyn Stadhouderfchap niet wilden
wedcriceeren , en by weigeringe lichtelyk het
hoofd naar Don Jan van Oostenryk , en de Span-
jaards , zouden hebben gewend , *t welk niet min
voor den Staat , dan voor de kerk , ten uiterften

gevaarlyk was. Is nu die befchuldiging te hard',

dan befiuit men elders deze gefchiedenisfe zeer
kwalyk, als ware de hervorming in eenige ge-
westen met baldaadigheid ingevoerd (i). Noch
veel onrechtmatiger is het getuigenis van Uitten^

logaert (2) , dat de Gereformeerden binnen Goes
(wier handelingen hy geenzins nauwkeurig of
naar waarheid befchryft) geftyfdvan eenige Predi-

Jcantcn zrft* oncbristeiyk handelden ; daar men noch-
tans hem "had afcep^rst om even te voren te
fchryvcn dat ''dcfiardnekkigheid der Catholykcn,
om alles te behouden, hen alles heeft doen

9f veriiezen > cn rechte oorzaak geweest is

,

••:a.iio a. '.j 4 dat,
* <•

(1) VadcrUAdfcbc |Jiftori« VII. deel, bl. aif,

(2) Kerkclyte Hilloric» IW. deel, trt. 1^7. O
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ft 'daCy na de bevrediginge van Gentf de fterkftc

9, party de andere uitjoeg, hoewel hec uitjagen

#» meest over de Religions-verwanten ging, die

9} — kleinder van getale waren'* ( i ). Vindt ie-

mand in de handelingen der Gereformeerden tft
,

,Coes eenige onordentlykheden en onbetamelyk-
heden, niet overeenkomende met het ftrengfte

recht en behoorlyke gcmatigtheid , hy gedenke
dat de Heere God, ter uitvoeringe van zyn voor-
nemen in de kerk , menfchen van gelyke bewe^»
gingen , als anderen , gebruikt , van welken on-
mogelyk de volmaaktheid kan betracht , en in

alles uitgevoerd worden ; maar hy bedenke tef-

fens , dat de Magiftraat hen 't geduld heeft doen
verliezen , eerst door hnnne dreigementen , ver-

volgens door hardvochtige weigeringe van de bil»

te^ke verzoeken der Gereformeerden , welke bei-

de handelingen van de Overheid veel onbetame«»

lyker waren , dan die der Hervormden , om dat-

ze ftredcn tegen de Gentfche bevrediginge , en
de Oppermacnt der Heeren Staten van J^eeland,

welker befluit des Jaars 1576 hun wettig recht

gaf tot het openbaar plegen van hunnen Gods-
dienst, doch welke Oppermacht door de Magi-
ftraat niet erkend werdt , voor dat de Reformatie,

zoo mee recht, als met de daad, in hunne Stad

was ingevoerd. Het is dan niet te verwonde-
ren, dat de Gereformeerden , die dit wisten^ zig

hebben gegrondt , dat zy oordeelden hun toe te

komen , en dus lichtelyk hebben konnen vervoerd
worden om door drift de palen der gematigtheid

te buiten te gaan , waar over zy evenwel , noch
door de Staten, noch door den Prins, als ver-

brekers van den band der eenigheid zyn aange-

^^rkt , veel min gellr^fd, — De eerflc openba-

re
(f) UkfenhoiOêrt Kerkel. gefchitd. 111. dcf 1 » bi. 19^^ " r
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re predikatie gefchiedde door Henricuf Brandt p

in het Monniken Kloofter van de kruisbroeders »

op den 28 September 1578 , en de eerfte open*
tare predikatie in de groote kerk werdt door die

van den hervormden Godsdienst gedaan op den
5 Oftober door Johannes Gerolnilus, dienaar des

Godlyken woords te f^lisjtngeny en is voor de

eerfte reize het H. Avondmaal gehouden den 14
April des volgenden Jaars , zynde toen noch maa^ -

21 of 22 communicanten — Een der verzoc5

ken van de Gereformeerden te Coes aan de Ma-
giftraat was, dat den Predikant zoude toegelegd
worden een traftement van vier honderd guldens
Jaarlyks , als andere Predikanten in If^akberen
genietende waren (2), Daar over werdt dit be-
fluit genomen den eerften December 1578: Op 't

verfouck ghedaen van iveghen den Predicant van de
Gereformeerden , es geconfenteert by Balliu, Burg2:
en SS. dat den zeiven voor een penjie voor zyn oS-
mentatie, en onderhout, mitsgaders ook voor zyn
babitatie &c* zat van myn voorfz. Heeren ontvan^

gen de fomme van 350 guldens tot 40 gr, V Jluck «

inghaende den eerjlen decembris 1578 , en dat by
provijte dat 't voorfz. onderhout anderflnts zoude
mogen gevonden worden , 't zy uyt de ghee/ielycke

goederen (indyén dezehe by de Staten van Zeeiant
aenflagen worden) ofte anders , want in zutcken ge-'

valle verflaen de voorfz, Heeren van de voorfz. pen*

(ie ontlast tewcfen (3) — Zoo dra de beeldenbre-

king en al raar- vernieling te Goes op den 30 Sep-
tember 1578 , en daar na in geheel Zuid-Beve'*

j . * R 5 , . . land f

(1) Beide óete omftandighcden blyken oic cekere Memorie^ yui
velke men zien kan de amnteekeninge op de Bylaagen bl. Tir,
Vcrgclyk dezelve Bylaagen bl. 107,, en Vroiikkert Vliifingfché
Kerkhemel , bl. 30 in de &anceekeninge>

^2) Bylugcn bi. 103 ,114
« (3} Notalboek der Stad Qoe» , beginnende mcc dt «jund OM>er

* «574» f<ol. 17 e9 folgg.
' ^ • - . #

I
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tand , wn?èn voorgévatleri , en deswegens klacfiteri

gedaan waren aan den Stadhouder Prins If^illem ,

ftdde die Vorst, zonder verwyünge, daarom-
trent ordre , en gaf Commisjie aan Jonkheer IV^iU-

km van Cats, dat pas eenen der Statelykftc Ede-
len van Zeeland, m de hiftorien van dien tyd ,

cti in andere gedenkfchriften met lofgemeldt ,

welke dóór den Prins gemachtigd werdt om , met
huJpe en byftand van deMagifttaateü binne^ Goes
cn ren platten lande , op het ftuk van den Gods-
dienst goede ordre te ftellcn , en zonderling alle

plonderitige , beeldftormerye cn beroovinge der
kerken tc beletten , en voorts een iegelyk , zoo
wel vtm de eene als van de andere rdigie , in vre-

Öc^^Ttiste , en cenidieid te houden. Ook kreeg
hyirtlast alle kerkfieraden naar zig te nemen,
en in goede bewaringe te (lellen , tot dat daar

rn bchoorlyk zoude voorzien worden (i). Dc
Verrichtingen van Pf^illem van Cats, uit kracht
van Ó^tc CoTrimisfie , en zyn verflag aan Prins

ff^lem, zyn niet aangereckend ; maar wel de
gevolgen , door al het voorgevallene te wegc ge*

pracht. In opzichte van den Godsdienst getüi-

gtte'tlé Regeerders van Gofj, in de confirmatie

vati de gemelde Satisfadie , dat zy gedoogd heb-
ben, dar de oefening van dc Roomfche ^^.ejigle

bitinen de Stede van Goer verftoord zy, en
heel ophoude , om meerdere ongemakken tc vcr-

trrrflèh'. Toen verzocht en verkreeg deze Ove-
rigli?fd vin den Prins, va» Oranje eene yfiSe van
t:pn ^pnrpidirTr omtrent iUe de andere artikelen

van de Sat^^/jfiie door Hem gegeven , na dat

het cerfiè artikel, den Godsdienst betreffende,

mei de <]aad, op de verhaalde wyae^ was ver-

nic-
" i^yzie «^t «ux^r^i^iyk ,iUik .C|ndi»r de BfU^ea Letter t) D§
bl* 107—109.

(2) Bojrbortt op Rtigersberg XL deel , bl« 587 , >88t
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nietigd (2). Ete •Gecbmmkteerde lladen v^ai Zéé^
tand venftaau hebbende , dat eenige dienaars des
Godlyteen woonds v-crorncmen waren te
begeven »aair Gocs , en de dorpen van Ztnd-Be^
veland , om rf^ar het Euangd^e der zaKghcid té
verkondigen / Tiörleendcn aan dezelven brreven

van voorjrchryviïige,idcn wrftenf Novenaberi578,
tan alle Mflgiftraten en Wethouders, teti clndè
zy ordre zouden ftellen, dat de leeraars fer het
oefei>en van hun beroep , en het verkondigefi

an Gods woord, alle hulpé mogen ontfangen

,

en alle beletzelen , tweefi>alt , en oproer , mo-
gen ophouden , en voor altoos geweerd wordetT^,
gelyk de ruste en welvaart van het Gemeene-
best, en de eer van God vereischten (i). Ten
opzichte van het burgerlyke wrocht de Reforma-
tie een merkelykc veranderinge in de rechtsple-
ginge over de ingezetenen ten platten lande. Van
oude tyden af hadden de Provijbren ,

* en Dekenen
der byzondere Dekenfchappen van Zeeland, het
recht, van wegen den Bisfchop van Utrecht , om
de landzaten te oerechten , en te vonnisfen, eerst
wegens zoo genaamde geeftelyke zaken, vervol-
gens ook over burgerlyke gefchillen , *t zy by
inpalminge , 't zy by vrywillige overgifte , ge-
lyk bondig bewezen is door Mr. ^nthony de Jon-
ge, in ecne uitmuntend fraaje verhandelinge , die
door SmaUegange (2) is nagefchreven , en , zon»
der meldinge van des Opftellers naam , is uitge-
geven. Wanneer nu de Reformatie in Zeeland
doorbrak , hieldt het rechtsgebied van Provijorvn
en Dekenen op , en kwam het Landrecht in des*
zelfs plaatze, in IVakheren (3), Schouwen (4),
- . ^ en

ii\ Bvltigen, bl. «fo, - ' ' : ; •

.

12) Chronyk Tan Zeeland, bU 387.
(3) Boitbo^n op 1hlpfiherg\. deel, b!.

'
• • .
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cn dus ook in Zuid-Beveland (i) : want de Over-
heden van Goes vertoonden aan de Gedeputeer-
de Raden der Staten van Zeeland^ dat de zake
van de Roomfche religie zoo ver gekomen was j

dat liet rechtsgebied van den Provifoor ophieldt,
^elke daarom van hier vertrokken was , waarom
zy verzochten, dat door zyne Excellentie in zy-
ne plaats drie perfoonen van goeden naam ea
faam mochten aangefteld worden , gelyk reeds in

IValcheren en Schouwen was gefchiedt ; welk hun
verzoek, op den vyftienden Oftober 1578 , is

toegedaan (2),; Jn het volgende Jaar 1579 is uit

kracht van de beveelen der Staten van Zeeland,
den achften September, te Goes afgekondigd een
vast- en bededag (3) waar uit men eenigzins kan
befluiten aangaande den voortgang van den ge-
^uiverden Godsdienst omtrent dezen tyd,/

^ . finnen. Goes had men , gclyk in andere (ledeOi,

zoogenaamde geertelyke geiHchten, met namens
het St. j4gniete Kloojier , of Zusterhuis , en bet

fonvent der Cruicebtoeders. Indien nu aanftonds
na de Reformatie MagiftraatS leden van den her-
vormden Godsdienst te Goes waren aangefteld ,

zouden dezelve geene zwaj igheid gemaakt heb-
ben om die kloollerlingen te doen fpheiden , en
de gebouwen voorde gemeene zaak kan te flaan,

en te verkoopen , gelyk de Staten van Zeeland
getuigen , dat zy met alle de goederen van de
Abdye van Middelburg gedaan hadden (4). Maar
de Koomschgezinde Overheid van Goes hieldtdit

noch eenige tyd dragende , en h^tSu Agniete kloo-

fier bleef noch eenige Jaaren In ftaat , worden-
de , den zesden Juny 1588 , aan ''de zusters van

i.J dat

(1} Boxhorn op Reigertberg I. decl, bl. 40fl. \
- ^ j

'

la) Bylaagen, bl. no. r ,. 7 ,

(3; Notulboek van dt Stad Goes ^ op den gemclden dA£<

(4) Boxborn op Reigersberg II. dccl, bl« 597, 598. .. .
-1 .
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Zeeland ik de XWl. Ecuwe. ^69

»f"dat klooftcr gepermitteerd het verkoopen va4
V vier huisjes, aankomende hetvoorfz. kloofter,

f» mies de penningen , daar van geprovenieerd

,

99 wordende aangelegd in goede erfrenten , ten

f, behoeve van net kloofter" (i). Ten Jaare
15S9 "wordt uit de goederen van 't Zusterhuis

f, alimentatie toegelegd aan eenige geweze zus-

9f ters , die daar na getrouwd waren , en de ad- .

n niiniftratie derzelver goederen gegeven aan

$f P. Rymeland, mitsgaders een dier zusters aan-

9f gefteld tot de bewaringe der meubilen van -

w net kloofter onder behoorlyken ftaat en inven-
», taris" (2) , gelyk ook toen aan zekere dochter
op haar fmeekfchrift werdt toegedaan woonen *S

. in het Susterhuis — tot wederfcggens , onder con*
ditie dat fy gehouden wert de /teken binnen defer
Stede , daer toe verfocht fynde , te gaen bewaren.,

(3). Maar in 't Jaar 1594 es gerefolveerd de meu^
bie goederen van V kloofter van St. Agnicte te ver-
koopen ^ en de kamers te emplooieeren tot dienjlevan
de Stad (4) , 't welk gefchiedt zynde , is , op den
14 Mey 1599 > uit het geld daar van gekomen uit-

reiking gedaan voor zes Schippers van den Turk
gevangen (5), en het overige van die goederen

1

aan de armen befteedc (6). Belangende de goe* .

deren toekomende aan de Kruisbroeders, en ge^
legen in Holland , Overmaze , en elders , daar
over is ten Jaare 1617 met de Staten van Hol- '

•

land een actoord gemaakt voor 3200 guldens (7),
en zyn, op den 27 November 1627, de goede-

(i) Nocalbo«k van Gori, beginnende mee de nttnd oaober I
J5741 fol. 108 verfo. ^

it\ Nocnlboek van Coit , foL 113. verTo . cn iX4. . . 1 , .

p) Notalboek tib Goti^ fbl. 113.
{4} ReCbladen Ttn BB. en Schepenen Tin Gori . befzinnendc ma^

•p den it Augnttus 159Ó. ' *

(5/ DtsclTt Rerolotien, T4 Mey 1599. ' V
/ f6) DeselTt Rerolutien, t9 December xóof.

*
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ik kriiisbri^dcsiit -ea vau.^ Jlgfuta
gefcbopkèn 99 het Vl^ees&ui^ (i) » *c

weUCf fchoon bukea myn beüek ioop^nde^ ik

geoordeeld heb hier hy te moeten voegen abs

der gevolgen van dc; Refofmac^ büu^»Qfr^

gpn Rad voor deDoopsgeziiuie&ir o^^
ehoorlyke vryheid te doen genieten. Want

Jioewel hun verzoek * om gedispenfeardwzyn van
de ivacbieti^ ak Jirydende zuiki ttgfn^^ ij^f^ êpt^^

ewmbusi$t niet i» fioegefiaAO» en man eindelyl;

belloot dat dezelve zouden te w^jcbte hmen btwf^
fens andere borgers , als mede de roruk doen d^

'us » acht Jumd» naar Qugcval ^4n^a ^
fb (a) » zyn eduer 4& Maim«9itea^ mk^

Jaar 1584» tmtjlageu vas^^ eed

Schutters , alsJirekkende zulks tegen hunne confcien^

(3)» en is naderhand, in de zeventiende eeu-

we, zekere coatributk voor hun^ diKn. aacbc
dat de bui;gers waken» by rejèlufiê v|tD. do 9^ee<r
heid bepaald (4). ^

Ik vinde in 't algemeen aangeteekend , niet

alleen dat in de maand September 1578 de Room-»
Iche afgoderye in JZuid-Beveland uit de openba-
re kerken weggenomen i$ (5} war ook dat^
eenwig finangjelie aldaar met dit gevolg gepet#
dikt is » dat » door Gods zonderHngeo zegen

,

het getal der geloovigen is toegenomen , en een
bloeiende kerk vergaderd (6). Doch die laast

vermelde getuigenis kan » of moet zoo zeer niet

io^BAslyk gemaju^ vqnl^ op4e aUtfMcfta Jm^

[tl Nocalbotk vmn Gofi» begint^end* 1574* f^L^ yerfa.

[)} RerolodÉffwn BB. en SS. van Gt^ri
, op (WÉ VJifliamti XfiA»

«

[4) De»eive Refolouen, 12 April i6v. ^^^.T'
ff) Boekttsl Détobfr itsPm bi. 4^3.

•
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ren na de invoeringe der Reformatie binnen Goeip

en in ^uid-Beveland, om dat hier voren uitoor-

fpronklyke ftukken gebleken is , dat het getal der
ledematen van de Gereformeerde kerk noch vele

Jaren zeer gering bleef binnen de Stad. Het
mag ten platten lande wat beter geweest zyn ,

nochtans kon men daar over zoomin 't algemeen
niet roemen , aangezien die van Goes in de Clas»

fis van Zuid'Bevetand verzochten , dat men be-

naarftigen zoude, dat de altaren, noch infommi-
ge plaatzen in dat land wezcnde, mochten ge-

ruimd worden , waar op die vergadering befloot^

dat men deze zaak den Heeren Staten zoude
vertoonen, hen biddende hier in te voorzien (!)•

Zelfs bleven meest alle de Regenten te Goes
Roomschgezinden , tot het einde der zestiende

eeuwe. Maar of de Reformatie zoo een geringen
opgang gemaakt heeft, ook in 't begin der zeven-
tiende eeuwe, voornamentlyk onder de aanzien-

lyken in de ftad Goes , dat 'ér in 't Jaar 1609 niet

meer dan drie Gereformeerde Regenten in die

Stad zouden geweest zyn, gelyk fommi.i^en mel-
den (2), fchynt zyne bedenkinge te hebben ,

micsdicn den 29 July 1594 door de Regeringe
reeds est gerefolvcert dat men van *t (lats wege
Jal maecken een gejloeltc in de kercke tot gerieve van
de Magijlraet ofte eenighe notabile borgeren y die

wel eertyts in de wedt gedient hebben , die gccostu-

meert Jyn die predicatie te frequenteeren. Daar-
enboven getuigde Philip van Lansbergen , Predi-

kant te Goes , in den Jaare 1594 (3), dat de ker-

ken in dezen ftreek zoo wonderlyk waren aange-

groeid uit den val van anderen , en hy fchreeF

aan

Ji)

Adebotk dar ClMdsvan JSuid-Bmtatt4, s Jojjr 1 599 , hl. 68«w
3} Notolboek van Goei ^ beginnende I574« ^ol. lap.

3) Dtdicadonef <c ctfflUM Prieouaia Fhm Imtöfrmii Serjno-
^ot in CttccbeAot ' *

«
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272 Kort Verhaa^ dea REtdtMcrtÈ van

aan Mr. Jacob Falke / dat hy zeer groote zorge
droeg voor de kerke , 't welk hy vooral te Goes
zal hebben gedaan , daar hy Raad en Secretaris

was geweest, en in welke Stad hy groot vermo-
gen en gelegenheid had om alles ten nutte der

kerke te belchikken in de Magiftraat, mits hy •

dikwils kwam'öp zyne Hofftede Falkenhof (Fal-

conia,) gelegen by de ftad Goes. Waar by komt,
dat men uit de handelingen van de Coetus , ge-

houden te GoeSy in den Jaare 1613, duidelyk ziet,

dat toen vele regenten ledematen der Gerefor-

meerde kerken , en andere dezelve toegedaan

waren , welke groote verandering binnen den tyd

van vier Jaaren zoude hebben moeren gefchieden.

Men kan in dit ftukeenig lietkrygen uit deze Re-

folutie der Regeringe van öoes , genomen den 10

Juny ï6i2, en van dezen inhoud zynde • Is ge-

delibereerd welke perfoonen gcqualificecrd 2yn tot
*

denominatie , olzoo geen 20 gcqualijicetrdeferfoonen

te vinden waren profesjie doende van de gtrrjbr-

weerde rtl^gie , en aan de andere zyde objleerde het

privit. van Hertog Philip v, Bourg., van denjare

1437 diéfeerctide dut niemand Borgermr. Schepen

ofte Klerk mag worden ten zy hy 3 Jaar lang ^

poorter en woonachtig binnen de Stad zy geweest ,

verzoekende de afgaande Borgermeeftcr Onderman'-

nen en Rentmeefters hoe zich hier in te gedragen :

IVaar op na verfcbeide /inguliere en remarquabh

discourfvn is goedgevonden by bet voorfz. privilegie

te verhlyven , maar dewyl by geene Staatsrejol.

blykt dat niemand in de Magiftrature der Steden

zouw mogen genomen worden dan die profesjie doet

van de Gereformeerde Religie ; dat men de voorjz.
'

Borgcrmr, Ondermannen en Rentmeefters zal aan^

zeggen ; dat zy bevindende eenige notabte perfoonen

geen profesft^ doende van de gereformeerde relige ^

• • ' maar^

L.iyi.i^co Ly Google
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maar die evenwel toegedaan zynde en wezende goè'
de patriotten , die ook onder de 20 mogen Jlellen (i ).

Wat hier van zy , 't is wel te begrypen van
Roomschgezinde Overheden, dat die den Gere-
formeerden Godsdienst niet begunftigden , maar
alleen gedwongen toelieten. Ook nebben ver-
fcheidene Ambachtsheeren , en RoomfcHe Pries-

ters, alles, wat hun doenlyk was, te werk ge-
Heidom de Reformatie, die zy niet konden dera-
pen , tegen te ftaan , en te verhinderen. Maar

'

de Hervormden verzuimden van hunne zydcgeea
wettige middelen om dezelve voort te zetten ,

waar toe te Goès en op vele dorpen Predikanten
werden aangefteld , van welke ik pu wat onder-
fcheidenlyker zal handeleni ^'^'^ -^CK^-i '^-^'^ »

De Predikanten der Stad Goes zyn, federt het
Jaar 1578 , de volgende geweest': ^

•

I, 'Henricuf Brandt» van wiente voren meer dan
eensgerprokenis(2) , toen ikzyne lotgevallen,

^00 veel dezelve tot myne kennis gekomen zyn,
heb opgegeven. Hy is in 't midden des Jaars 1578
hier, als vast Pi'edikant, beroepen, en toonde
zig volyverig en onbezweken , niet tegenftaan-

'

' de deafmaningen en bedreigingen van de Rege-
* ringe (3), omtrent welke hy zig evenwel ge-
'-matigd, en voorzichtig gedroeg, zoo in het
verzoek om eene kerk voor de Gereformeer-

' den, als In zyne lofwaardige pogingen om al-
- len opftand ter dezer Stede te weren C4). • • -

It.' Op hem is gevolgd , die de eerfte is in de
• gedrukte lyfl; (5) , Timannur van OoJIerzee ,

^^ xnisfchien aldus genoemd naar zyne geboorre-
...^.wv w . .^^^ -V. *v^.. • plaats

(r) Rerolutten «Ier BB. en SS. van Gofi, det Joay x6it.

(2) Bl,,22i, 225—228, 234^ 235-
,

"

,

(3j BI. a2j , 220, en Bylaagcn, bl. II2.
; | V '

{4) Bylaap.en, bl. 101—107, 112 en volgg. ' '
.

»'*
*
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plaats Oojlerzee , gelegen in de Zevenwouden in

rrieslana. Hy werdc aangefteld in de maand
September 's Jaars 1578, en dus onmiddclyk
na de beeldenbrekinge , van welke Bratidt de

temeente had afgemaand , *t welk aanleidinge

an gegeven hebben , dat hy aaullonds uit

Coes vertrok ,en T. van Ooflerzee in zyne plaat-

ze kwam. Deze ondcrteekeude , als Praefcs,

de handelingen der Clasfis van den 29 Febru-
ary 1580 onder den naam van Timannus Eru^
rotb (I) ; doch doorgaans voert hy dien ande-

ren naam, Hy is van wegen dc Clasfis afge-

vaardigd tot de Synode , te Goes gehouden in

Jiet Jaar 1579 (3). Hy verfcheen naderhand
op de Synode, binnen Klisfingen gehouden ten

Jaare 1581 , daar hy tot Praefes verkozen werdt

<3) , en was een lid van de Nationale Synode in

dat zelve laar te Middelburg vergaderd {^). Het
« as uit de handelingen van de Clasfis op te ma-
* ken f dat hy tasfchen de maanden July en 0£lo-

l?er des Jaars 1583 gellorvcn is. Zyne verde-
• re verrichtingen vinde ik nie4 vermeldt.

^'
. De Gemeente van Gocs was tot OiSober 1579
maar voorzien geweest van één Predikant; doch

V. men oordeelde dat 'er een tweede noodig was,
waarom aan elk lid van dc Goefchc Claslis be-

^ volen werdt uit te zien naar een tweeden die-

naar voor deze Stad , en zoo men tot de naafte

X. Clasfis niemand vernam, dan zou een uit de
broederen der Qasfis met advis der Stad , en
der plaatze , van waar men hem verkiezen zal

,

. beftemd worden , dewyl Heer Coryu den dienst

• ganscb ofgejlagen hgeft (5), Deze Coryn was

'i) Eerde Afteboek der Clasas van Zuid-Sevitand ^ bl. xx.
tl Dat selve Aaeboek op den 5 en 26 Oaobcr XJ79, \A»^%€é
3) Bylaagen , bl. 6s ^ 66.

niet
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» niet , gelyk iemand van myne vrienden giste ,
Antonius Corranuf, van wi^n Srand$ (i) mel-
dinge maakt, en aan wien Tbeodorus Bmi een
zeer nadruklyken brief gefchreven heeft; maar

^ Qjiiryn Govaerts , door de Synode van Go^s ,

den 14 Oftober 1579 , benoemd om dienaar des
woords binnen die Stad te worden , doch met
•deze bygcvoegde voorwaarde : dan overmiu
den noot der kerke hier inne haesticheyt vereischt

is goetgevofiden
f dat men nae een bequaem per^

Joon fal vernemen , doch foo men met den eerjjen

geene bekomen en kan , wort nut voor ondienjle-
ïyk gehouden , dat den voornoemden tot den dienst
zal mogen aangenomen worden, wel verjlaande
wanneer denfehen hem tot der kercken fat bege^
ven hebben, ende volgens foo in bet proponeren p

^
en in het examen bejiaet (a). Deze Quiryn Go-

" vaerts fchync geweest te zyn een Paftor in de
* Roomfche kerke, die de Reformatie alth^uis
' gedeeltelyk, goedkeurde, maar zig noch niet

'openlyk voor dezelve had verklaard, hoeda-
nigen 'er , in dien tyd , onder de Roomschge-
Zinde Paftoren in grooten getale waren, die
fomtyds , wegens gebrek aan leeraren , wer-
den aangenomen , als men dezelve by nader on-
derzoek bekwaam vondt , daar ze anders ook
wel verworpen werden , waar van in f^laan*
diren vele voorbeelden zyn geweest.

Xü. Gulielmus Nicolai , beroepen van Kruiningen
tot tweeden Predikant, is by de Clasfis goed-
gekeurd den I Maart 1580. Hy wordt dan te
recht geroemd onder de eerften, die hunnen
arbeid hebben aangewende tot de vergaderin-

• .* * ; <**t S 3 CC

(t) Brandt HIftor. der Reformatie I. deel. hL 404. 40f

«

BylMgen , bi. ^, 6i. . ..^ . .
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' ge der kerke te Goes (i). De Clasfis van JZuid^
'

'
' JSeveland benoemde hem in 'r Jaar 15S3, om
'"op de Synode te verfchynen, zoo 'er eene be-

legd werdt (2), en in den Jaare 1588 tot hec
• "^opftellen van zeker formulier-gebed voor de

Proponenten (3), waar in Joris de Raad hem "

-^de behulpzame hand moest bieden. Hy was
een der twee afgezondene Predikanten u\i2uid'

' JBeveland tot de Synode van Middelburg 1593
''^<4)

, en van Tbolen 1602 (5). Hy gedroeg zig
* eensgezind met de Predikanten van Lansher-
*

9 Vader en Zoon , zyne twee amptgcnoo-
ten , in 'c verzoek dat zekere Stads Dotlor geen *

Burgermeester mochte worden ; hy fchreef
" met hun daarover aan de Magillraat, en ver-
« *dedigde hen; benevens de Ouderlingen in de
•^<^oetus van Gocs ten Jaare 1613. De van Lans-
^"^bergens -werden van hunnen dienst verlaten

, hy
* -^bleef 'er in, want het was op hem niet gemunt;
"-^öok was hy geen Medicinae Doftor, gclyk zy,
* die den Stads Doftor afbreuk deden in zyn
' "praktyk (6). Hy volhardde in zyn dienstwerk tot
- op zynendood, die voorviel in het Jaar 16 15.

IV. Petrus EverarduSy aangenomen den i July
• 1583. Hy was eerst Predikant fe Nieuwpoort
^'* in P^laanderen , welke S'.ad aan Parma over-
•"ging op den 24 van Hooimaand 1583 (7) , en

zal hy, waarfchynlyk , voorziende dat de Stad
• niet te houden was, zig reeds te voren van

hier

fi) SchotMut dè Canon. Ultrajeö. pag. 4^j.
; (2) Adeboek der Clasfis van Zuii^Btveland^ a Mty X583, bLs'*
. (3) Hec Mlv e Adeboek , 4 April 1^88, bl. 64*

(4) Bylaagen , bl. 7Ö. ~ '

(5) Handelingen van de ProvintuOe 5ynode , gehouden binnen
ThoUn^ den 20. November 1602. MS,

(6) Handelingen vau de Coet^s excraordlofir, geboijden te G^et
ten Jaare I613. MS. -''-«^ > -v -r^'i-».-

(-) Hooft Nederl. Hiftor. XX. bock, bl. 814. , Vtdcrlandfche Hl-
üoric VII, deel, bl. 490. ^ . . • » w %'i
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. hier naar Zeeland hebben begeven , en te Goes
tot Predikant zyn aangenomen voor eenen tyd.

. In dat zelve Jaar werdt hy geroepen tot de

1^ Haagfche gemeente , werwaards hy evenwel
niet aanllonds vertrok , want de Clasfis van
JZuld-Beveland beval aan den kerkenraad van

. V Graven Hage te antwoorden , dat hy deze

beroepinge zal nakomen tegen de maand Mey
van het Jaar 1584, indien 'er intusfchcn een

. andere in zyne plaatze kan gevonden worden
(i Hy kwam ook op den beftemden tyd niet

van Nituwpoort, gelyk fommigen fchryven (2),
* ''maar van Goes naar 's Hage, daar hy is geftor-

ven in den Jaare 1604.

V. Het is vermoedclyk, dat, by *t vertrek van
P. Everardus , de dienst te Goes voor eenen
tyd zal zyn waargenomen door Gunthier ^Ide»
gonde Damman^ wiens naam ons onder de Pre-
dikanten van Serooskerke in pf^alcheren voor-
kwam (3). Ik zie aangeteekend dat hy van

'""Goes ï\?i2X Kloetingen verplaatst is in den Jaare

. 1586 (4). In de handelingen van de Clasfis van
2uid'Beveland vindt men geene uitdruklyke

.
itic'ldinge van zyne beroepinge tot Goes , zoo als

my verzekerd is, gelyk ook niet in fommige
lyften der Predikancen van Goes Cs)- In het
Register der Refitmecjlers van 't extraordinaire

\ van Zeeland wordt hy gevonden op 't Jaar 1 386,
' als Predikant v^an Goes , en op 't Jaar 1587,315
. Leeraar te Kloetitigen. Deze zeldzame verplaat-
^'
zing uit een Stad naar een dorp doet ons naar

'^jde ware redenen derzei ver nieuwsgierig wor-
,i iclen, die wy nochtans met geene zekerheid we-

- S 3 ; > . ten
(1) Aéleboek der Clasfis van ZuiiUBevetand ^ 2 Jan. 1584 , bL 37,

• (7) Soi-rmans Kcrkelyk Remiseer, 51. 127,

(3) Biadx. 204, 205.
- (4) Boektaal Oftober 1729, bl. 493. ,

[;] ,^maJl9ifiine Chronyk V&9 Zeeland ^ bU 7^9-
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ten. De handelingen van de Clasfis laten óns
hier omtrent geheel onzeker. Men zou ken-
nen gisfen, dat hy in eenige tweefpalt geraakt

zy met de Regeringe , of met zynen kerken-

raad en gemeente , en dat dit vuur van onee-
nigheid al in 't vorige Jaar 1385 aan het glim-

men was , waarom men hem bulten de Stad liet

^ . prediken , en te KapeUe wilde plaatzen,wanneer
' de Raad te Baarland zoude beroepen worden

,

waar omtrent de handelingen der Clasfis van
Zuid'Beveland y in dien tyd, ons berichten.

VI. Pbitippus Lansbergen Is te Goes beroepen ten

Jaare 1586. De vefdienften van dezen ver-

ftandigen , en hoog geleerden Predikant maken
hem waardig, dat ik van hem omftandig fpre-

'''kCi evenwel niet zoo breedvoerig, ais wel
mogelyk was , terwyl ik flegs met een enkel
woord zal aanroeren , 't gene Baile , Luiscius,

Hoogflraten f In hunne woordenboeken, Fale-

riuf Andreas en Franciscus Ftppens in hunne
BibliothecaBclgica, hebben aangeteekend. Al-
lermeest zal ik my bedienen van de kerkelyke
handelingen , welke de meeftebetrekkinge heb-

'

' ben op zynen dienst te Goes. — Hy was de
zoon van Daniël Lansbergen , Heer van Meu-

' knbeke , geboren te Gend (en niet in Zeeland»
gelykelders vcrkeerdelyk wordt opgegeven (i))

m *t Jaar 1561 , werwaards zyne ouders zig

hadden begeven wegens de oorlogs-beroertens,
en den Godsdienst. Van daar trok hy naar
yrankryk, en kwam naderhand in Engeland 9

daar hy zig in de Godgeleerdheid, en Wiskun-
de oefende. De beroerten ophoudende is hy .

beroepen tot Predikant te Antwerpen , en van
daar verdreven zyndc, by de overgave dezer

ftcdc

Cl] Hoofjirotifi in %yu groot Wo^nbOfk t op Umktrpn.
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aan /^^rmi wcrdt hy beroepen' Mar ifm-
Jierveen, en Gof/, welk laast beroep hy ver-
koos in 't Jaar 1586. Naderhand woonde hy
te Middelburg , daar hy llierf in een goeden ou-
derdom den achften van Slachtmaand 1632.
Hy liet verfcheidene kinderen na, onder wel-

• ke waren Petrus, zyn ampt- en lot-genoot te

Goes 9 Philippuff die als Predikant van Kloetin^

gen 9 wegens de Clasfis van Zuid-Beveland

,

. verfcheen op de Coetus van Tbolen 1637 p en
1

* op de Synode aldaar gehouden ten Jare 1638
(i) ; Jacobuf, een geleerd en aanzienlyk man ,

die tot de Burgermeefterlyke waardigheid te
MiddelburgvQvhcven is (2). Onze Lansbergen
was een man van groote vcrdienften , en kreeg,

^als Godgeleerde, Geneeskundige, en Sterre-
kundige , een aanzienlyken naam door zyne ge-
leerde fchriften , welke gedeeltelyk zyn opge-
teld door Foppens (3) , die , naar zyne bitte-

re gewoonte , aanteekent dat zyne Godgeleer-
de ichrifcen blyken geven, dat hy eenlceraar
der Gereformeerde , of liever gedeformeerde ker-
ke was , doelende op zyne Bedenkingen des
doods Middelburg 1629 , en zyne twee en vyftig
leerredenen over den Catechismus, te Middel-
burg in het Latyn uitgekomen in 't Jaar 1594,

i en in Duitschland drie malen in die zelve taal

herdrukt, te Ncujlad 1595, Hanouw 1620,
* Frankfort 1621 (4). Deze predikatiën over

den Catechismus zyn ook in het Nederlandsch
vertaald door 5. Ghys , en te Amjlerdam uit-

gegeven ten Jaare 1645. Voorname mannen ,

•* j- • • i r
S 4 Ja"

TiJ Aften MSS. ^ ^ '

[aj SmaUfgange Chron. ym Zeeland^ bl. 432. Foppens Biblioth*
Belgica Tom. I, pag. 519, 520, ^ ia Rue geleu^rd Zeeland bi. 410,

[3] Bibiioth. Belg. Tom. II , pag. 1035 , 1036.

. [4] J- Koecber Catcchetifchc Hiftoric der Cercföracertle kef*
ke, W. 3i7«
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Jacobu! Gruterus ^ de Raadpenfionaris Roels

Petrus Bertius , en zyn broeder Franciscus

. Lansbergen (i ) vereerden dit werkje niet hunne
Griekfche en Latynfche lofdichten. De groo-

te Scaliger (2) prees, meer dan eens, deze
'^leerredenen alsgot?^. Waarlyk eene voortref-

lyk getuigenis f dat ryklyk opweegt tegen dc
bitze nyd van een half geleerden Jefuit. Veel
moeite werdt aan Ph. Lansbergen veroorzaakt
door zyne Bedenkingen op dtn Jaarlykfchen en

'

. dagelykfchen loop des aardkloots, die hy in 'tNe-
„derduicsch uitgaf, en door Martinus Horten-

) Jius in de Latynfche taal zyn overgezet. Dit
*.,.boek wekte de Wysgeeren aanllonds op, om

den flilfland der aarde tc verdedigen. Zooda-
nigen waren Phocylides\ Hoogleeraar te Fra-

^ ^ neker (3) , Petrus BarthoHnus , Joannes Baptis*

ia Morius , en Libertus Fromondus , w^elke laast*

^
* gemelde .wederlegd werdt éoov Jacob Lansber*

^v. » 9^" uitmuntend Scerrekundige , die zyns
. .Vaders

.

bedenkingen verdedigde , waar tegen
Fromondns weder een boek , toesta genoemd ,

heeft gefchreven in 't Jaar 1634 (4). — Onze
.\ Lanshargcn deed geen vrywilligen affland van

zyn Prcdikampt te Gocs , gclyk fomniigen den-
ken, maar werdt daar toe genoodzaakt door

\ , een Ccetus extraordinair , of vergaderinge uit

de vier Clasfes van Zciland ^ ten overftaan van
*

, dc Edele Heercn Tenys en Steengracht, daar

toe fpecialyk afgezonden van de Heeren Ge-
committeerde Raden , gehouden binnen de

ftad Goes, en begonnen den i Oftober 161 3.

Wel-
[1] Misfchicn dezrlve, van wien breet f^efproken wordt inoyB

Vaders Hifloric der hervormde kerke te Gfiti, bi. 6a—64.
• * [2] In Scaligeranis Secandis, p«g. 267 417,

13J
yrrtmoet Athcn. Friflac pag. 36r.

-14J Foppens Biblioth. Bclfi. Tom. I, pag. 52», 5c Tom. II, paf.
•19, 1035, icaö.
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. Welke de ware redenen zyn geweest , dat hy,

een man van groote geleerdheid, en vele ver-

. dienllen aan de kerk, van zyn ampt verlaten

zy, (benevens zyn zoon Petrus die te gelyk

: mee hem Predikant te Goes was) hoewei hy
• verplaatzclyk verklaard werdt , kan men wel

c.- in 't gemeen afleiden uit de kerkenordeninge
van Zeeland, dat een merkefyke oniville moet ge-

.' weest zyn, maar geenzins welke, en hoeda-

nige. Het zeventiende artikel van de kerken

-

. ordeninge des Jaars 1591 brengt mede dat,
" wanneer het gebeurt dat 'er in eenige gemeen-

te zekere merkelyke onwille ryst, en opftaat

. tegen haren Minifter, welke door alle gevoeg-
. lyke middelen niet kan geweerd worden , het

als dan aan het oordeel des Clasfis zal (laan den

j
voorzegden te verftellen , en dat met verkla-

' ringe van zyn onfchuld, zoo hy onfchuldig is.

My gedenkt niet gevonden te hebben in ande-
re kerken-ordeningen, dat dit befluit in dezel-

ven is beraamd , of vastgefteld. Maar in de
kerkelyke wetten van Vriesland vind men iet

diergelyks Tit. IX van de translatie der Die-
naaren, welks tweede artikel (i) dus luidt :

Elk Clasfis zal by alle mogclyke middelen bear-
• • .t beiden dat zoodaenige Dienaers van alzulke plaet^

zen, daer zy met geringe Jiigtinge, of met moei"
teJlaen , tot alzulke , daer zy haer dienst in vree-

de mogen bejleeden , gepromoveert mogen wor^
den , daer toe dezelve uienaer induceerende , en

'
v vermaenende. Dog die translatie is buiten ge-

"

* bruik in Vriesland door 't Reglement der Hee-
. ren Staten , in het voorgaande eerfte artikel

vermeldt. Ook is dezelve in Zeeland niet meer
gebruikelyki maar noch wel in Geiderland,tn daar

ï ' , S j noch
£1] Blad». 30. . ; , r y
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• hóch vbóf ëenigen tyS geoefend, volgens de
" Synodale Ordonnantiën van Gelderland (i).

* Om nu weder te keeren tot de redenen van
Lansbergens ontflag. Zekere Cometis Smuk ,

; of zyn meefter de Hoogleeraar Luyts, heeft
• het navolgende daar van gefchreven in eene

Akademifcne verhandelinge: Aan de zon ftil'

* Jiandy aan de aarde beiueginge toe tefchryven ,

was de dwaling van Philippus Lansbergen , in
" jyn boek Uranometria {hemelmetinge). jDeóod^

fêteerden van Zeeland oordeelden , dat zoo een

oek niet kon in 't licht gegeven worden door een

lid der kerke zonder zware ergernisfe. Pilaar-

om de fcbryver is gejlreept , en verworpen , toen

hj Zig op het fynode van Zeeland wilde beroe-

* pen (2). Dat verhaal, enkel ingericht om zul-
* Ken te flryken , die den ftilftand der zonne

,

• tn de beweglnge des aardkloots beweren ,

komt geenzins over een met de handelingen der

\ vergaderingen (zoo Coetus, als Synoden, op
' welke laaften hy zig niet heeft laangegcven)

•over de zaak van Lansbergen gehouden, waar
in geen een woord gemeldt wordt over zyn
gevoelen van de aardryks beweginge. Zelfs

kon *er niet gewaagd worden van zyn boek
Uranometria , dat hy eerst lang daar na heeft

• uitgegeven, toen hy, verlaten van zyn ampt,
zig geheel en al overgaf aan de Genees- Wis-
en Sterrenkunde. De ware reden zyner ontfla-

ginge fproot uit een Politike fadie tegen hem,
en zyne mede leeraaren, die gezamentlyk had-

den verzocht aan de kiezers te Goes^ dat zeker
- Regent , zynde naar *t fchync Stads Dotior ,

jiiec tot Burgcrmeeftcr mocht worden aange-
^' -V field,

W C^P' Art. 27 , bl. 173*
(aj yrolikbrrt Vliaüngfche Kerkhemel, bl. 7U
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fteW, om dat zyne regering vöorheen veel on-
rust had verwekt , en hy certyds degeloofs-
gcnooten had verdrukt , maar nu der Gerefor-
meerde Religie toegedaan fcheen. Dit hun ver-
zoek vondt ingang by eenige Regenten, maar
werdt niet opgevolgd door de onftandvastig-

held van fommigen, want na vele aanmerke-
lyke redewisfelingen is op den lojuny 1612
goedgevonden , dat notabele per/bonen geen pro-
fesjie doende van de Gerejormeerae Religie , maar
die evenwel toegedaan zynde, en wezende goede
patriotten , mogen gefteld worden op de no-
minatie tot Burgermeefters en Schepenen (i);
200 dat die Regent evenwel Burccrmeefïer
werdt, en de meefte leden van de Regerlnge
in zyn belang trok , die vervolgens hunnen on-
wilie tegen de Z^w/t^rg^i/ betuigden, van het
H. Avondmaal zig onthielden , en te wege
brachten , dat *er een Coetus over de zaak der
Lansbergens f Vader en Zoon, zoude worden
gehouden, gelyk gefchiedde den eerften, en
volgende dagen van de maand Oftober 's Jaars .

161 3. — De befchuldigingen tegen onzen
bergen t en zynen zoon (de derde Predikant Ga-
tietmus Nicolai^ fchoon eensgezind met hem
rynde, en benevens de Ouderlingen hem ver-
dedigende als een goed en getrouw dienaar ,

werdt verfchoond) ingebracht , waren deze

:

I dat 'er onvuilte tegen hen was, om welke zy
moeften verplaatst worden, volgens de kerken-
ordeninge. Maar zy vertoonden, dat die 0»-
wilk zoo groot niet was, jals de kerken-orde-
ninge , en de Synode van Vere 16 10 vereisch-
ten, alzQ noch op den zesden Oftober 1613,
ftaande de Coetus, bykans de geheele gemeen-

• *' •

' ,
*

• '1 te,

tl] Zie Mer yorea Madi. 380.
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'te , uitgezonderd de Magiftraat , ten Avondmi-
le des Heeren was geweest. 2 , dat zy de Kie-

^é.fiers hadden aangefproken over den aanftaanden
^^Burgermeefter ; 't welk zy oordeelden hun vry
. tc ftaan ten nutte van de kerk, en ingezetenen.
^^Q,dat zy request, en brieven aan de Magiftraat

nadden gezonden, die aan de Regeringe te

^ jfcherpfcnenen; doch door hen verdedigd wer-
^^^'.den. 4 , dat zy de Medicyne oefenden , tegen een

.,,^pud gebruik der Stad, zoo de Magiftraat vér-

j^x
.
luiaarde , welke hun het zelve verboodt^ zy

"'^' oordeelden daar toe bevoegd te zyn , maarbo-
f
den echter aan in vervolg van tyd de Medicyncn

. te laten varen. 5 , dat Phil. Lansbergen, onder
dezegefchilien

, tegen de Magiftraat zoude heb-
ben gepredikt. De Coetus vondt deze predi-

.^.katien flichtetyk op andere tyden, maar onvoor-
l^^^zJchtigindïe omftandigheid. — Inden aanvang
; van de Coetus betuigde hy, dat men hem kon-

de ontllaan of verplaarzen , zoo het goedge-
^^.^vonden werdt, om dat hy wet wist , dat het

.^daarom te doen was y \ welk de Magiftraat ook
duidelyk genoeg te kennen gaf, tn de uitkomst

^,;bevestigde. Want hy , en zyn zoon, werden
^ door de Coetus den lo'Oftober 1613 "verklaard

«I verplaatzelyk te zyn, en ontflngen van den
^99 dienst der kefke van Goes, om redenen van

\yy zekeren moeilykcn onlust, en onwille, zyn-
^;*„ de in de Magiftraat der ftad Cocs tegen hen''

waar van hem de Arte is voorgelezen, enCo-
^. pie gegeven (i): Hoe onrechtmatig ook hy
•deze uitfpraak mag hebben geoordeeld, my is

^ niet gebleken, dat onze Lansbergen, de Vader,'
,zig openlyk daar over beklaagd, of 'er zig van

li] Deze gcrchicdeftïi Is opgemaakt uit de Handelingen van het
CoeiDs cc G9es in 't Jaar 1613, MSS. .
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beroepen fieefti' 'Wfaar 'dat 3ecdt zyri z3on en

; lotgenoot Petrus , die een Latynsch boek uit-

'-'•gaf tot titel voerende Index errorum Coetuf^
' \Zeelandia. Het ontbrak hem elders ook aan"

geen vrienden, die hem verdedigden. Dege-
- leerde Heer Cornetius Liens, Doftor in deMe-
*^ dicyne te 2ierikzee , en naderhand Drost van
• St. Maartensdykj gaf in 't Jaar 1614 uit, Con-
^' certatio Epistolica cum adverfariif Phil. Lans-
* bergii (1) , welke verdedigfchriften ik niet heb
' gebruikt , maar onzydig ex adis et p'robatis zy-

ne lotgevallen voorgedragen. Zelfs binnen
Goes waren 'er velen , die in de uitfpraak van
deCoetus tegen hem niet konden berusten , on-
der welken de aanzienlykften waren Jonkheer

^- Jan PieterfenvanCats j Dignus Keetlaar ^ Adri'
• aan IVisfekerke en Iman Jansfen Nachtegaal

,

toen waarfchynlyk Ouderlingen; Dezen, en
anderen, benevens zyn zoon Petrus y beriepen

' zig op de Synode van Zeeland ^ welke niet ge-
• houden werdt voor den Jaare 1Ó18 te Zierik-

» z^^, op welke zy wel verfchenen, maar vèr-
* klaarden , dat zy de zaak wilden brengen op
de Nationale Synode te Dordrecht (2). Doch

*" men vindt niet , dat zy dit hebben ter uitvoer ge-
* bracht.Vervolgens gaven zy zig aan op deZeeuw-
fche Synode , te Gocs gehouden den 14—28 *Fe-

' bruary 1620 , om hun afpel te verheffen , maar
werden "verklaard vervallen te zyn van hunne
„ geinterjefteerdeappellatien, en diens volgens

• • n in hun appel niet ontfangkelyk" (3). Dus
" eindigde dit geval, tiat in de kerk te Goes vje-

.y;/^ AAu.é.ji Ie,
[i] Boxborn op Reigersberg 11 deel , bl. 46a. Foppens BibUotb.

Belg* Tom. I pag.

fsi
Aften MSS. van de Synode te Zierikzee x$i8. Art. 9«

3T Aften MSS. vm de Synode te Goes 1Ó20 , Kap. V. Art. T

,

vdk üuk in de gedrukie Handelingen duür 5/Qode niet worde
gevonden* •• •• . . .......
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" Ie f en groote zwarigheden had doen oncfiaan

(i)^ eu bleef Phil. juansbergen buiten de bedie-

ninge. Ook blykt niet dat hy , otn als Predi-

kanc verplaatst te worden , in cene andere ge-

meente ('c welk de kerkenordening van jSee^

land wovdcTÓs) eenige moeite heeftaangewende.
Welke netelige cevglgen de verplaatzing van
de Lansbergens door de Ccetus, in de Stad
Coes , heeft voortgebracht, is daar uit af te me-
ten, dat de Magillraat van die Stad oordeelde,

,^ dat daar uit gefproten was het verzoek van ee-

nige burgers (onder welken eenige hoogaan-
zienlykc , en Oud-Regenten waren , met na-

men van Cats ^ en van Pf^atervliet) aan de Sta-

ten van Zeeland om herftel van zekere voor-
gedragene grieven ten lafte van de Magiftraat

. van Goes te verklagen , 't welk hun echter niet

gelukte (2). Lansbergen naar Middelburg met
, der woon vertrokken zynde, gaf zig meest o-

ver aan de Wis- Sterre- en Genees-kunde, wel-
^. ke laafte hy daar, gelyk voorheen te Coes ^

. zal hebben geoefend. Hy had het genoegen ,

dat de Staten van Zeeland hem met een Jaar-

\
lyks traktement begiftigden (3), waarfchynlyk
ter verzagtinge van de uitfpraak over hem ge-

. ffASit die niet gevoeglyk fcheen wederroepen,
of vernietigd te konnen worden. Voor den

. aanvang van den twist te Goes was hy in groo-

te hoogachtinge by de aanzienlykfte Staatsle-

den van Zeeland j en by de Overheid te Goes^
welke, op 't verzoek des kerkenraads aldaar

om een derden Predikant, op den 3 Novcm-
^
ber 1610 , hare toeftemminge daar toe gaf, wor-

*. dende zyn Zoon Petrus tot zyn amptgenooc
• *. bc-

#1) /lifiiniKf Suciscb Vlatnderen, rai. -?

13) No cai^n der ^XM»n v^n Jit^lami^ Zf f0 14 S^ecmbtr Itff^

U) D9 la Rut Gcleucrü Zithni^ bi» 410»
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. beroepen, die in Jaar i<5i3, te gelyk men
hem , van den dienst is oncflagen. De Graaf

\ van Solms, krygs-bevelhebber van Hulst, had
; zoo veel achtinge voor hem, dat hy brieven

. fchreef, om aldaar te hebben tot Minijler Philips

: pum Lansbergium , aan de Staten van Zeekmd i

maar dezelve verzochten daar toe iemand van
- de Leeraars te Middelburg , tot dat 'er een ge^

durige Minijler te Hulst Tjoude beroepen zjfti (j),
, met wat gevolg is niet aangeteekend.

* De kerkelyken hielden 's Mans geleerdheid
: en bekwaamheid in groote waarde. Hy werdc
verkoren tot Profes op de Synode te Goes ia

den Jaare 1597 (2) , en een van derzelver af*

gezondenen , en Adfesfor op die van Fer^
1610 (3).

Voor het einde der zestiende eeuwe was 'er

,

door den dienst der vermelde Predikanten , reeds
een talryke gemeente van Gereformeerden bin-

nen Goes vergaderd, fchoon een groot gedeelte
der Magiftraat, en der aanzienlyken, Roomsch»
gezinden bleeven, of wel voorgaven der Gere-
formeerde Religie toegedaan te zyn , maar in der
daad onverfchilligen in 't ftuk van Gpdsdienst wa-
ren, hoedanigen 'er in 'c begin der zestiende eeu-
we noch niet ontbraken ; cn daar uit moet mei^
derzelver handelwyze in de Jaaren 1612, 1613,
1617, 1618, en 1620 afleiden, omtrent de Ar-
tikelen overgenomen uit de Utrechtfche kertenor^'

deninge , het houden der Nationale Synode , ca
omtrent de Aften van die Synode : doch welke ik

hier niet uitvoerig aanteekejie om myn bedek
niet te buiten te gaan. % »mj ï

De Latynfche Scholen zyn opgerecht in 't Jaar

1592
tl) Notulen der Staten vju» Zt^lapd, 6 22tceaiber
fa) BylaagcfV* bi. 8Q. • , ,

(3) AOcn MSS, 4fr Synpit. tc .yen itaP^ r.r. . i , . 4 j
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#

1592 (i). Dezelve konden dienen tot voortzet-

tinge der Reformatie in die Stad. ' Maar de Ma-
giltraat , noch meest uit Roomschgezinden be-

llaande , droeg alle mooglyke zorge dat het on-

derwys in dezeiven niet rot afbreuk der Roomsch-
gezinde kerke mochte dienen. Daar toe maak-
ten zy dit Accoort met Mr, Hubr^van der yenne^.

den 29 j^uly 1594, tot Reófur in de Latynfche

Schole , dat dezelve Reftor gehouden is , de jonck^

heyt tot den voorn. Schole commende te keren le-

zen , en fchryven » chyferen , ende tekenen met pen-

ninghen , ende de LatynfcheJpraecke , elck naer zyn

capaciteyt ende vernuftlyeyt , ende gefyk op hem by

den Ouders , J^oochden , ofte onderwinden van de

jongeren begeert , ende verzocht fal werden , defeU'

ve mede onderwyfvn in goede , ende wefehtlycke ma-^

nieren latende defelve , ende elck eenen leeren aP^

fulcke boeken niet contrarieerende de Gereformeerde

Religie yofte afider/ÏHS Jchandaleus wrfende , alf hun"

ne Ouders , J^oochden , ofte onderivinders goedJun-

kenfal. Ende foo die Ouders begbeerden Imnnekin^

deren ter Predicatie geleydt te hebben, diefelve al-

dacr te leyden ; ende foo die ter contrarie ^t felve neyt

en beghcren , defelve aldacr nyct te leyden , en in al-

les daer inne te volghen den ftn , ende wille van de

ouderen (2). Het zelve aocoord , in *t w^ezen

der zake, is wederom aangegaan den 16 Sep-

tember 1595 met Mr, Charles Matthku, - Reêlor

der Latynfche Schole, alleenlyk dat in plaats van

de Gereformeerde Religie , in 't zelve Haat deze

Religie (3). Oi Franciscus Meijerus , die al voor

Mr. Hub. van der l^enne Rcftor geweest is te

Goes (4) , op gelyke voorwaarden aangefteld

j7i i > i i /. . . * WA l- 'JiZ-zaiV iü. ZOU-

(1) VroUkhert VlisCngfchr Kerkhemel , bL 3S5-
' '

(2) Nowlboek der ftad Go/'J, fol. 128.' ' *y ^ 3 c2.' >t

\z) Notulboek der ftad Gqcs ^ fol. 130 rerro, en tyu
(4/ VrQlikbm VU»fingi^h« KcrUiemel, bl. 355« r -^è
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zoude zyn , is my niet gebleken. Doch voor de
aanftellinge van den eerften Reftor, fchynen de
geleerde taaien binnen die ftad onderwezen te

zyn door Mr. Pieter de Bert^ voorheen Predi-

kant te Duinkerke tot het Jaar 1583 toe, 't welk
ik opmake uit zyne Etegia in Sermones Cateche"

ticos Philippi Lansbergii , in welke hy , ten Jaare

1594, Predikant zynde te i/(?m)^^'w/2aiw^, de

Stad Goes met deze woorden aanfpreekt

6 Semper mihi grata , babitataque moenia quondam,
Etquondam nostris doóta magijleriis.

Dat is omtrent • ' ^
.

6 Stad my altyd lief^ wel eer van my beivoofid.

Daar ik 't geleerdheids-pad voor dezen heb getoond.

Dog ik geve dit niet hooger op, dan voor een
gisfinge zonder bewys. - ^ . •

Ten platten lande in Zuid-Bevetand zyn in 't

Jaar 1578 Predikanten aangefteld op deze zeven

dorpen, Kapctle, Baarland, filemeldingen, Hein^

kenszand, Niffe ^ Hoedekenskerke , en Kruiningen

(i), van welke plaatzen ik, naardien rang, eersc

zal fpreken. - /

Kapelte , waar mede Biezelinge een geruimea

tyd verecnigd is gebleven, heeft tot Leeraars

gehad
I. Georgius Conjiliariuf , of Joris de Raad, die

aldaar is aangenomen den eerilen December
1578. Hy was voorheen geweest Reftor der

Latynfche Schole te f^lisftngen (2). Nadeihand
predikte hy het woord der zaligheid ce Hoede-

'\ kenskerke (3), daar hy in t Jaar 1587 kwam,
Hy flaac als Predikant van Lrjike bekend , op
het Jaar 1583, in het Regijler der Rentmeejhrs

T van
(t) Boekual Oaober 1729, bl. 491. Eerde Adeboek dcrCiasfia

Ifan Zuid"Btveland y bl. t^i.
(1) yrotithert VUsnogi'che Kerkhemel, bl. 337-

(3; yroUkbfn VUtüpgfche Kerkhemel, bl. 338, 339<
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. , van het extraordinaire. Uit de handelingen

^ der Clasfis van ^uid-Beveland federt het Jaar

^1x578 pi&my noch het volgende van hem bericbc

^ Hv was een mao ^ao eea mot goeden aar4 jpp

^^4ijÉgrst, die by zyne gèmecnce^c iG^pr%jper
geliefd was, weigerende den 7 Decenaber 1579
zyne gaven te Goes te laten horen, toen daar

een tweede, Predikant moest komen. Ook •

^floeg by het beroep af , in den Jaai^e isliz (c

IF^faarudyki^haax^ Men zocht

r fccfm te lerfih^ïa At inaahd Jüly 1593 , dbch
op het aanhouden van die van Hoedekenskerke

/ bleef hy by hen tot zynen dood , welke voor-

viel ontren^t denjaare 1^96. EvenweLJftfj|4^y
. l^ig gemakkelyk vinden » als dê Qasfla xj^te

i diénst eigens nodig had om nu en dan op ét
dorpen te prediken , gelyk hy deedt om de zes

^* Weken te Baarland 1590, om de drie weken
te Oudelande 1^93» en wederom te Baarland

15944 Hy was eeo man van geen geringever- ,

nogens> 't gene de Qasf?^ bewoog hem tot al-

toos duurende Ser^ aan te ftellen, dei; 15 Tu-

l^y 1579» cn met Timannus van Oojierzee af te

zenden tot de Provintiale Synode te f^HsJin-

gen^ gehoudesi op den 29 Mey 1581 (i). Hy
moest 5 op last van de Clasfis^ opdellen eenige
forme , die by het opnemen van den onder-
trouw zou in acht genomen worden, i Janu-
ary 1587 9 en met öuHeknus Nicolai een gebed
voorde Proponenten famenftellen , 4 April 1588*
Hy vertaalde uit het Latyn bet kart begrip vm
Calvyns Injiitutien , 't welk den achtften Pe-
bruary 1590 door de Clasfis gcfteld werdt in

handen van twee Predikanten , doch hetkwaih
in 't Jaar 1594 eerst in 'c licht (2).. 1LM0$^

(1) Bvlasgcn, bl. 66.
(a) yrQhkbert Vlifaogfclit Ktrkh^«^ jU^ , .
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• H^' Matthias Camopiuf , of van Esfen , die hier

in Jaar 1583 van lerjike kwam , werwaards
de Raad in dat eigen Jaar van KapeUe vertrok ,

•

" ten v^^are zy maar voor een korten tyd van'
plaats verwisfeld waren , 't gene op te maken
is uit de handelingen der Clasfis van Zuid-Be^
veland , uit welke blykt dat Carnopiuf te lerft"

'

ke beroepen is den 23 April 1582 , daar hy zoo
bemind was, dat hy in 't Jaar 1584 naar elders

beroepen zynde bedankte, en aldaar bleef, tot

dat hy ten Jaare 1587 te Kapclle de opvolger
wierdt van de Raad. Deze g sling krygt meer
fchyn van waarheid uit het gemelde Regifter

der RentmeeJJers van 'f extraordinaire 9 daar hy
onder Kapelle genoenjd wordt op 't Jaar 1583
met den naam van Matthias van Esfen ^ en
wederom op 't Jaar 1588 met den naam van
Matthias Carnop. Hy heeft ten Jaare 1593 ,

wegens de Claslis van Zuid-Beveland, de Sy-
node te Middelburg bygewoond (i), en is met
Philippus Lansbergen afgezonden, in 't begin

des Jaars 1592, om te Middelburgs by eenige
Gecommitteerde Raden, en Predikanten, te

vernemen naar de gelegenheid des eeds, by de
Staaten van de Dienaren verzocht , en wat hen

• daar toe bewogen heeft (2).

* III. Johannes Dambarinus ^ of Dambrinus. Hy
kwam hier van Ovewnde en Driewegen in 't Jaar

1596, aan welke plaats, over dit beroep, al-

les in rep en roer was, daar hy niet meer dan

^ twee Jaaren het H. dienstwerk had waargeno-
men, zynde te voren geweest Reftor der La-
.'tynfche Schole te Tholen, gelyk wy leeren uic

de iiandelingen <der. Ciasfls van JZuid-Beveland^

/ • I T 2 . Ze-

(a) Aden der Ciisfis vin Z^id-Bevctavd | 8 Jtaaary X59J , bU z.

i^iyi.i^co Ly Google
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Zekere Jobannei Dambarinus was ten Jaare
J676 Predikant in die Claslis, en wegens de*
selve afgezonden om aan de Staten van Z^e^
land ecnige PomÜen over te geven (i). Waar-
fchynlyk was hy een bloedverwant van on^en
Dambarinus.

' Te Baarkmd waren, federt het /aar 1578, ge«
woone Leeraars

L ArntiU ff^iets , die bier den eerften December
van dat Jaar kwam. De Clasfis gebruikte hem
in aaken van hec uiterflc aanbelang. Hy werdc
afgevaardigd» om van den Raad te yerkrygen
die dingen « welice voor de kerke noodig cyn j

16 Oftober 1579 , en wedertmif den tS Janu«
try 1580, naar tV'alcheren gezonden tot vorde-
ringe der gemeene kerkeiyke zaken. Hy was
een lid van de Synode te Goes 1579» en te

* f^Hsfilmen 1581 (2). Hy geraakte ce Baarland
in moeilykheden. Hier door eag hy , dat hy
geen vrucht: deedc in die gemeente, maar als

opeen fteenrots zaaide; waarom hy, den 22

Mey 158 1 9 aan de Clasfis verzocht uit naam
van de konfiAorie ''dat men tinn 2oade toeIa<*

m ten»- dat een dienaar voor eeaen tyd in zy-
. jm ne plaatze predike , op dat men bevonde

,

99 of dezelve meer vrucht mochtc doen , dan

,

99 hy; zoo ja, dat hy dan mochce ontflaffen

1» worden** waar op geantwoord ia "dat ny«^
ff als vorenysyn ampc en gemeente met ge-

„ dnld zat bedienen , verwacntende den tegen
n des Heeren, aangezien dat een dienaar van
99 zyne gemeente ZOO lichtelykniet kangefchei-

den worden Niet tegenltaande dit befloitf

gingen <fie van J?Mr/Miif voón met homie
kcn^

ByUageo» bi. ^ ^ ,

Oigitized by
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ken , blykende uit deze Afte der Clasfis van
den 3 Juïy 1581. "Is verordineerd op het voor-

. „ houden van ^rnold VViels , dat hy , aangezien
f9 dat zyne kerk hem ontllagen heeft , ook ont-
M flagen zal wezen, mits dat hy niet zal ver-

..M trekken, voor dat zyne kerk, naar genoe-

'

„ gen van de Clasfis en zyne kerke, van ee-
»> nen anderen zA voorzien zyn ; en [de kerk
t> van Baarland zal eenen beroepen , en den-
99 zeiven als dan aan de Clasfis prefenteren" (i).

n. Robertus de Ridder , hier beroepen van Hein-
' kenszand y in de maand September 1581. Hy
was een byzonder yveraar voor den Godsdienst,
«n geraakte , gelyk zyn voorzaat, in zulke
moeiiykheden in de gemeente van Baarland ,

'

dathy zyn ontflag verzocht den 7 January 1585,
doch de Clr.sfis verordineerde Jacob de Folder,
en Lieven Coene om alle zwarigheden in die ge-
meente weg te nemen. Maar 't was vruchte-
loos. Men gaf hem eindelyk verlof tot zyn
ontflag van zynepemeente, den 17 Maart 1585,
mits dat hy alvorens zyne kerke met hulpe der

r-iClasfis, en van den kerkenraad, van een be-
kwamen Dienaar zhI voorzien tot genoegen van
zyne kerke, waar over de Clasfis zal oordec-

^ Icn, volgens de Handelingen der Clasfis van
2^uid-Beveland , den 15 en 29 April 1585.

IIL Frafuois de Cock. Hy werdt aangenomen
voor een wettigen dienaar dezer gemeente den
14 April 15S6, vertrok van hier naar lerj/ke,

,
den 6 April 1587, en kwam vervolgens te Mx-
fe . daar hy in 't Regijler der Rentmeejïers van
rt extraordinaire gefield worde op 't Jaar 1593.

IV. Adnanus Joannides Schuiterus, den 7 July
T 3 1587

(f) Aden MSS. der CltsfiS rtn Z^id-Btvelané , tt McT ca 3 !«•
ly 1581, bi. 19, 10,

> f
3

*

\
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: 1587 beroepen, en v^t verbondea aan de ge-
' zneence* Hy ^1daar éen geililmen tyd gdtean

betibeD^ Wotéenóe n^hem, ia éc XVl eeuwe^
geen Predikanten van Baarland meer ver*

Te tVemeidingen zyu voor de zeventiende eeu*
we PredilttOten géireesc

L GbeHeyn 'Adricumif , cHe faiet «dngefteld werdc
den I December 1578, en, 11a vyftien maan-
den, zyn leven, gelyk zynen dienst eindigde,

den 12 Maart i5%o.

IL Pieur Hm Ortiens. Hy fchj^nt Predikant ge-
. Vweafc te isyti te NeMen, Want Andriei Cckmen
werdt door de Clasfis van JZkHd-Bevetand, den ao

t j[uny 1580, "verordineerd den naallen Zondag
over te varen naar Neuzen , op dat hy abfo-

n tuieifk haodelemet Pieser van OrUms, ach-

m tèrvolgens ayfie commü/k^ die hy van de
t> Clasfis ontÈirtgen zal*\ De fpreekwyze
Jokiteiyk handekn beteekende in dien tyd over

een beroep handekn y zoo dat hy in last zal gehad
hebben van OrHens te hooren predikeiOt en
met hem iü cnderhandeiioge over een beroep
•te treden, gelykhydccdt» en'twasniet vradi<-

teloos ; want van Orlmis kwatti reeds in dat
' zelve Jaar te JVemeklingen y waar omtrent deze
aanteekening te vinden is in de Handelingen
der Clasfis van 2uid^BevHaml, den 15 Augus-
tus 1580. verordinéefd 9 dat PUtèr

• „ Ortu ns verbonden zy aan zyne gemeente, niet

M tegcnftaande hy beloofd heeft aan die van
O Detnun nan^als, zoo veel zyn perfoon aaa-

n ^at, zig niet té zullen weigeren, indien zy
•f Eem begereti*'. Hier uit is op te maken, dac

hy reeds voor z) nc beroepinge aan deze plaat-

je mcc die van ümzsh i& ia^ejlj^ek geweest.

Oigitized by
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eil wét gedegenheid had om tot héb' téiomicn^
waar in de Ciasfis hem verhinderde. '

'

Heinkenszand kon zig reeds voor de zeventlén-

dc eeuwe verheugen in 't licht van zes Leeraars,
maar fbheen 'er weinig gehroik van te maken ,

zynde dese pitfacs Ixm^ mitt^ ongodsdienllig ,

en vol van ongerechtigheden. De Leeraars en
kerkenraad van dit dorp klaagden daar over zeer

dikwüs aan de Qasiis ^ en verfchafcen aan dezelve
véel QioeïtdV^ zig deswegens te vervoegen by
<le öi^commicteerde Raden van Ztehnd # den
Rentrneefter bewesten Schelde, en aan de Pro-
vinciale Svnoden* Pie gemelde jses Predikanten
waren
L Gafenus of Gheleyn van Oos$ , die den i De«
;

• cember 1 578 hier is aangenomen* Hy fchynt
door die van ytaanderen aan deze gemetente

,

naar de gewoonce van dien tyd , geleend , of
van daar gevlucht te zyn. De Ciasfis van Zuid-

\ JB^Vfland » den 26 O&ober i $79 vergaderd «

verzocht hem aan zyne kerke in f^éaaaderente

^
Üthryven, dat zy hem ontdaan sonde , en hier
laien , toi dat hy eencn anderen Lecraar in zy-

^ ne plaatze zou gefteld hebben , die aan de
. , Ciasfis , en kerke tot genoegen zal wezen. Kort

daar aan, den 29 Pebruarv 1580 , werdt hem
^ door dezelve Ciasfis toegedaan zoo lang by de-
ze Gemeente te blyven, tot dat hy zyne ker-

ke in ï^laanderen vry zoude konnen dienen ,

en den 11 April 1580 ft:ond men hem toe, dac

.
hy , indien die van P^handerm hem binnen zes
1j^ekef| niet ontbieden , aan deze Qasfis zal ver-
bonden blyven. Toen zal hy, waarfchynlyk

,

.ontboden zyn , want kort na dezen tyd kwam
II, Robertus de Ridder in zyne plaatze , die reeds

bcfpefra was den 26 Odober 1579» vanJDr^j-

Oigitized by
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,

/^Aorrf in 't Eiland Scbmwn. Van hem is on-
der 5aar/a»i melding gemaakt. Nahem is bc-

• !^''!5° ^oityn, die afs een lid der
Clasfis aangenomen werdt den vierden Septem-MP 1581. Hy kon in zynen dienst niet gera-
ken

, om dat hy geen voldoende getuigenis
nad, of krygen kon, waarom de Clasiis^ den
eerften February 158a , tot een opvolger vaa
de Ridder beriep

m. jlbrabam Speliers, of Spilliers, die door de
Claslis in verfcheidene moeilyke en verre uit-
ziende zaken gebruikt is. Hy geraakte in ver-

.
Ichü met zyne gemeente. De Clasfis zendt
twee leden uit haren boezem, den 2 July 1584,om te Heinkemzand te vernemen naar de zwa-
righeid, aldaar opgerezen , eu om, is 't moge-
jyk, dezelve néér te leggen. Doch dat vuur
van twe^fpalc kon , door t^sfchenkomen der
Claslis, niet gebluscht worden. JDe gemeente
gaf haren Dienaar vryheid om te vertrekken

,

welke hy aannam , èn aan de Clasfis bekent
maakte, die hem, den 3 September 1584 , een
gc ujg fchrift verleende, en twee Predikanten
naar de gemeente zondt, den zesden November
van dit zelve Jaar, om haar te bewegen, dat
zy ook aan liarca Leeraar een goed cetuiflenis
v,ildc g( veh.

^

IV- Louis van der Feste is hier beroepen den «es-
den November 1584, van waar is onbekend

,

doch 't is vermoedelyk dat hy te voren elders
in de bedieninge as geweest. De CJasfis leen-
de hem, den 9 No\ ember 1593, voor twee
weken aan die van HziU^, die hem tot hunnen
gewonen Lecraar beriepen in het begin van t
volgende Jaar. Hy zal daar gebleven zyn tot
de overgave van ^JuUc, den i& van Oogst-
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maand 1596 , aan den Aartshertog Albertus van
Oq/lenryk(i) 9 7ynde weinige maanden daar na
te Kruiningen beroepen , én ten dienfte dezer

, kerke ingewydt door Gulielmus Nicolai , en
Philippus Lansbergen 9 Predikanten te Goes. Hy
moet ook een kundig man geweest zyn , en

• daarom in de meefte , en voornaamlle commif»
^ Jienvm de Clasfis gebruikt, en door dezelve
afgezonden tot de Synode gehouden te f^re
1610, de Coetus te óoes 1613, de Synode te

. Goes 1620 (2), Hy ftierf te J^ruiningen d^n 15
Mey 1620. . .

V. Pieter de Bert , de Vader van den beruchten
Petrus Bertius , die zig eerst tot de Remon- -

ftranren , en vervolgens tot de Roomfche ker-
ke begaf (3). Hy was federt het Jaar 1573
Predikant te Rotterdam (4), en fchreef in den
Jaare 1 578 van daar een brief aan Hubert Duif-
huiSféxcn bekenden Paftor van 5/. Jaroi/ kerke
te Utrecht 9 uit welke blykt, dat hy de zuivere
gronden der hervormde leere aankleefde in \
ftuk van de Pradestinatie,en van deGenade-wer-
kingen (5), waar van zyn zoon naderhand zoo

. fchandelyk afviel. Van Rotterdam is P. de Bert
vertrokken m^T f^laanderen , zyn vaderland , en
werdt Predikant te Duinkerke , doch genood-
zaakt, by de overgave dier Stad aan ^arma ,

op den 16 van Hooimaand 1583 (6;, om zig

naar Zeeland te moeten begeven. Hy is , mee
T 5 zyn

(i) Lansbergen bercbryving vin Hulst ^ hl. 167.

\t) Aften MS. van de genoemde Caecat en Synoden*
(3) Zie van ^frrin/, den zoon, Mtrnrfii kthcn. Baupag. S33—237

^

Voetii Dispuc feleftar. part. III, pag. 780, 781. Foppens Biblioük
Belgica Ton. II, pAg. 953 Acreqq. Brandi's hiftorie dsr reformade
ia vol van hem , ala mede de kerkelvke hiftorievan Uitfenbogatrt p
wien Leidekker ^ en anderen, niet rchaldig gebleven syn*

/4) S'oermans kerkelyk regifter, bl. 79» ^
(5) Bor Nederl. oorlogen XXI boek , fol. io7«

- (tf) B9tf9 Mcdcrl. biilorifii XX bock, bL 8x4-

L.iyi.i^co Ly Google



\

1198 KOBT VlJUIAAL DER REFCHtMAlU VAM

^^^^^M iitM^» Óp het zestidle tnnléÈÈÊaltt Jlfid^

> ^dMurg, den 10 Sepcenroer 15S3» tegenwoor-
" dig geweest, gelyk blykt uit de kerk-boekea
van Middelburg i doch daar ftaat by abierunt ,

\'dac is, zy jsyn vertrokken ^ waarfcbynlyk naar
^' Goes, daar men giac, dat hj ondeninrs in de
' 'Wk^dift iaden heeft gegeven. In héc';^uirï^9i

ü hy Deroepen tot Predikant te fVolfaartsdffk ,

^vin waarhy in den aanvang van 't Jaar 1594
- vertrok naar Hcmkenszand* Men beriep hem
\'xSt^^1Cap£ati^h de Qasfis ttoeg het af» ^

s (Xtober 1595. Hy vericbeen , als Predltauit

wegens de Clasfis van Zuid^
^ Bevehnd , op de Synode van Goes 1597 (i).
" Voorts is my van zyne bedieninge^ ea locMe-
• vallen , niet meer voorgekomen. ^

Vïv OiUU Küufaert , hier beroèpeil d^eh to Apnl
•\l6óó van W'aarden , daar Ik breedcre meldiü-
' ge 'van hem zal maken.
' Der Nisfe heeft| voor de zeventiende eeuwe
de navolgende Leeraars gehad
I# Jjudwieut H^iUemot liypertus , óada.'tskt^ffi^
^
" *rfèrïid Lud. fPlttetnot , 200 dat Iffperius beoul-

* -' deh zal, dat hy té Iperen geboren was, gelyk
' plaats vondt in Andreas Gtrardi Hyperius (2).
- Hy kwam hier in 't Jaar 1578, en gai zulkge-

• 'fiobgen, dat de Clasfis ia de ssWaarwichti]^
' * / ttAeii zynen dienst gebralkte , welke hem

,

den a^ February 1580, benoemde om in /^/aa»-

jierm eenige Predikanten voor dit Eiland te gaan
beroepen. By deze gelegenheid predikte hy

\Mi Bismuidenf óm hy ^igJzoqvmmnmBm-
' é^i ^ mm hem van de Ctasus van ZeM^B^
\^t;laud voQt die plaaue lerieen verzocht, ea

voor
(i) Bylasgen. bl« 89*

^ m tfj! ^^ÜL 2^*£^^! ecoviegric der Netf^rl, GcMlilM
^M. 3t. Afym BiWolbi a»lg« Tom. ptg* i3.

•
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'voor eenige weken verkreeg , volgens de Han-
delingen van deze Clasfis op den elfden April

*.*i58o, waarom de Balliu, en Schepenen van
'^'^Nisfe zig by de Clasfis beklagen. Hy over*
' leedc den 17 November 1580, en na zeven
maanden kwam in zyne plaatze .

II. Servatius Rofenhkck, die, den derden Jtfly

1581, aangenomen is door de Clasfis, by wel-
ke hy , den derden Oftober 1583, befchuldigd
werdt van verzuim in zynen dienst, en ver-
keer met kwaad gezelfchap. Na een halfjaar
beproevcns vondt de Clasfis goed , den 9 A-
pril 1584 , dat hy moest vertrekken , gelyk hy
deedt in die zcive maand. .--^ ^t» t-i >

III. yacob de f^older volgde hem kort daar na op ,

den 22 Mey 1584. Toen de Clasfis v^nZ^utd-
Beveland, den vyfden January 1587, beraam-
de , dat volgens vermeldinge der Synode /«-
fpeSores zouden gefield worden om de voor-
vallende zwarigheden in de kerken uit naam
van deze Clasfis te behandelen , is de Volder ,

benevens Andries Christianen , daar toe aller-
' eerst aangefteld. Hy werdt van zynen post
• afgeroepen door den dood in 't Jaar 1593. "

IV. Francois de Cock, wien wy voorheen als Predi-
kant van Baarland ontmoetten , was hier reeds
in dat zelve Jaar Predikant, want den 20 July
1593 klaagde hy aan de Clasfis , dat fommigen
des kerkenraads hem niet wilden erkennen voor
hunnen Dienaar. De Clasfis onderzoekt dac
ftuk. Midlerwyi zegt hy den dienst op , den

.

'4 Oftober 1593 ; maar het was flegs voor een
korten tyd, want den 9 November van het ge-
melde Jaar erkent hy zig zeiven wederom als
een wettigen Dienaar van deze gemeente.
Te Hoedekenskerke is het Euangelie des vredes

verkondigd door deze Leeraareu l.Anp



joo Kort .Verhaal der Retormatik tak

L Andries Canen , wiens oaam op verXcbilicnde

; wycto gefchrevea worde , Canm $ Kanm ,

: Qaen , Cbristiamm. De Hoogleeraar Sebo^k ( i

)

pryst hem onder dé eerfte Leeraars der her-

i: vormde kerke in 2uid'Beveland. Hy was de
cerite Predikant, na de vastlieiiiiige der Refor-

- Biatie , te Hoidekenskerkepexk waarichynlyk ai^^;

. geOeid den eerften JQcicember 1578 , doch op
f welke voorwaarden b onseker. Het fchync
. dat de Dienaaren van Gqcs , en deze plaacze ,

ten Jaare T584 , noch niet vast verbonden wa-
. ren aan honne gemeenten , waarom de Clasij^^

) ésn a Janoary I584f drie leden a£&Qndc ^'om
' m met de kerke van Goes > eiiüoedikmsk0ié$tc

handelen van de vastigheid van hare diena^f

ren, overmids de Clasiis vcrftaat, dat der-

. 4» zeiver Dienaren aan hunne ker^n juefir zyn
* H verbonden ^ '|K>cb ais leden van deze v«^-
. deringe, noen achtervolgeos het Synodt**.

; Uit het vorige is 'ckennelyk, dat de Clasfis v eel

vertrouwen in heui fteldc, en van zyne be-

\ kwaaroiic.deii , ten volle overtuigd was» Hy
' was tegenwoordig op de Synode Goes 1579^

'

in welke hyt benevens en üf/g^ro^/f^weroc
afgevaardigd om een wichtig ftuk in de Cl isfis

van Schouwt h U' behandelen (2). Ah die van

Middelburg, tm Jaa^e 1583, fchreven over het
. beleggen v^n eene byzondere Synode 9 beftem*

. de de Clasiist den tweeden Mey 1583 , dathy
met Guèielmuf Ntcoiai utt haren naam verfchy-

ner zal op de Syiiode, zoo c'ie vaa H^^akberen

of Zierikzce dezelve noodig oordeelden. Men
beriep hem te Kloetinge , en de Qasfis beflooi;

den zesden April 1587 ''dat hy acbtervoigens

(i) De Canonkis UlcnjcOiinty pig» 49f«}
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n éc berocpioge veitieidBeh 21! , fiidleii de
•f kerk van Moeéehnskêfte daar toe km o>^-«

• »y reedt \vorden'% gelyk deze in zyn vertrek
bewiliigüe , zoo dat hy Predikant van Kloetin^

gi^ werdc , in welke iioedanigheid hy verfcheen
op de Synode, geboodn te TMm in *c Jaar

n. GmrgiiU CmJlHarius^ of Joris de Raad , die

hier den H. dienst aanvaarde in den Jaare 1587.
Hy is CBS reeds voorgekomen als Predikant van
KapeUif daar breeder van hem geiproken is.

lU. yoamus Pamkms r wien de Clasfis aannam
, tot eeit lid, den zevenden January 1598. Hy
werdt beroepen naar Scherpenisje , en vertrok

• in de maand Oftober 's Jaars lóoo. De Ciaslis
van Tbolfn verkoos hem buitgewoonlyk , in
plaatse van eenen andem ^ om de Synode te
Tbakn i6oa by te 'wooeti, gelyk de Synode
hem aannam , mits dat zulcx van niemant m
Jat in conftqitentie ge trocken worden (2). Na-
derhand kwam hy te Tbokn, en werdt afge-
cet door de Synode te Go$$ 1620* Het hlykt

* uit de Handelingen van deze Synode 3) , dat
de Gedeputeerden der Clasfis van Tholen zeke-
re zwarigheid tegen Pantinus inbrachten , waar
op hy zelf ontboden werdt, en verfcheen.
Toen leverden de eerscgemelden vericiieldene
belcfanldigingen in tegen hem , welke de Sy-
node hem voorhielde Hy drong zeer fterk ,

en hardnekkig, daar op aan , dat zyne zaak zou-
de gewezen worden tot den eeriien rechter ^

welke de kerkenraad van TMm w^ De Sy-

(3) Handelingen van de Provintiale Synode tt (r^fr i6fO, Kap, •

V* Alt. 4 en 5, MS. Want in de gedrukte Adt Synodali& van
Zireland, vX, 66^ Wrdt dit geval alec oitgedrnkc Zie hiervorok

no*
ff) Aden MS.
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' node kon hem daar ia niet ten wille zyn. De
jhandeUngen der Cliis(is vaa Thokn, wier ge-

^troawfaeid c» onVemilschte geloof«rM«4igheid

hy in twyfcl trok,x werden by de Synode ge-
rekend als een vaste grond , waar op zy vei-

ligst bouwen kende. Na vele raadplegingen ^

xedewisfelingea , en onderhandelingen ^ zoo
4tnet ifaB^mufp als met de Gedepuiic)S|Rdcti» der

. Clasfis , kwam de Synode tot een t>eflm€# • Zy
nam in aanmcrkinge, dat hy zig van tyd toe

tyd ergerlyk had gedragen , en fchuldig was
' MD oproer in den borgerflate ^ leugentaal , zel&

in de Synodaie vergaderioge , aan valaobeid ,

ontröttwe h^idelingen meczyne nfiaflso, moed-
willige vciachLin:^e der Clasfis, grooten aan-

' ftoot in het onbefcheiden aangaan en beleven

van zyn l^fte huwelyk, en eimlelyk aan Ichei-

dinge eyne huisvroowe» welke ftukkea
oorzaak gaven van ergernis en taftcringe , zoo
binnen , aJs buken het land. Daarom oordeel-

de de Synode hem onwaardig langer het Pre-

dikampc te bedienen , en beval dac hy van na
af van de bedieninge zon tfftaan » zig onthou*
den om bec Sehoolampt binnen7Mm tt oefe-

door den kerkenraad aldaar van's Hee-
ren Avondmaal afgehouden worden, toe dat,

hy waarachtig leedwezen betoone, £ig met de
Christelj^e gemeente verzoene» en mecadvis
der Cla^s wederom ftichtelyk toegelaten wor-
de. Dit vonnis, den 27 February 1620 over

. hem uirgefprokcn , moest op last der Synode
aan hem uitgevoerd worden door CorndiusRe'
giuf, en H^iUfeknus Teelingius, wien ook op-
gelegd is den last van het prediken , M net
goedvinden der Synode» van den prcdildLoel,

^ voor te lezem
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IV* Guilielmus Martini. Hy was geboortig van
Dordrecht en had te Franeker zyne boekoefe-
ningen voortgezet. Hy hieldt zig nu te Mid-
delburg op, waar van hy ontboden werdc om

^.^eyne gaven te laten hooren voor de broeders

^i;te Goes , 't gene gefchiedt zynde, is hy te

..Roedekenskerke beroepen den eerftcn Novem-
ber 1600, en bevestigd den tienden December

. ^ van dat zelve Jaar.

. Kruiningen, daar in den Jaare 157S de eer*

fle maal voor de Gereformeerden gepredikt is (i),

iieeft in de zestiende ceuwe, deze vier Predikkn*

ten gehad
I. Henricus Brandt , die hier gekomen is in 't Jaar

^1578. zyne lotgevallen zyn in het vorige vry
breed befchrcven (2), waarom ik 'er niets zal

bevoegen. • - • , * . . %

II. Gutielmus Nicolai, hier beroepen den eerften

. September 1579 , en naar Goes vertrokken den

^ eerften Maart 1580, daar wy nader van hem
gefproken hebben (3). «v, «»i .

•

ni. Nicolaus Egidii Spiringius , of Spierinck , die

- hier aangenomen is den eerften Maart 1580, •

^'in welk Jaar hy te Mechelen beroepen werdt

,

^ doch deQasfis weigerde hem te laten volgen,
daar na ftaat zy hem zulks toe, en eindelyk

gebiedt zy hem wederom te blyven. Dit kan
de reden geweest zyn, waarom hy de Clasfis

. niet wilde bywonen. Misfchien is zyn zoon
geweest Lucaf Spiringius, die, als Predikant

van Brouwershaven , een lid was van de Syno-
de te Goes 1620 (4), en van dc kerkelyke ver-

(i) Tegenwoordige fttat ran Zatand II« dtd » 975*
(3) Blads. aax , aas—aa8, 334, en 373.

(3) Blads. 375 , leq*

U; Aden MS. » '

'
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gaderinge te Middelburg 1630 (i). In *t Jaar

1638 werdc hy Predikant te Midddimtgf en
kwam In die hoedanigheid op de Coeciifi vaa
ZiHcmd^ In den Jaare 1651 gehoaden {2)»

IV. Lwiis van der Veste , aan deze plaacz;e beroe-
pen ^en elfden November 1596. Ik heb hem
Delchreven onder de Predikanten van
kemzamd (3)*

Dese Mven dorpen zyn allereeiat^ in den Ja»-
re 1578, van Leeraars voorzien. Van vele an-
dere voorname dorpen is my niet voorgekomen ,

dat de Reformatie , aanftonds in dat Jaar , daar
is doorgedrongen* Zel& in 't Jaar 1579 ftondea
vele parodiien woest en ledig , fdioon 'er goede
hope fcheen te wezen om een kerke ce bouwen,
als lerjike , fVaarJen , Sero oskerke , Driewegen ^

en Gravenpolder, waarom de Synode # gehou-
' den te Goes den 14 O6lober 1579» gped vondc «
dat nen dit aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland zal vertoonen , ten einde dac men , be-
lofte van Stipendium hebbende, ten eerflen naar
bekwame dienaars verneme (4;. Dit verzoek is

met den gewenschten uidlag bekroond, want
kort daar na zyn die, en andere dorpen» met
Predikanten vocw^en , van welke ik nu afzou-
derlyk zal verflag doen.

lerftke heeft tot kerk-leeraaren gehad
L /ao Gbys , by die van Oojhnde zeer geliefd en

begeerd 1 doch op bevel van de Qa9(is hier
verbonden, den 9 February 1581. Evenwel •

• trok hy noch in dat zelve Jaar henen naar de
gemelde Stad.

IL MdUtbias Carmpm « hier beroepen den 33
April

(t) Mm Mi»
ft) Adea MS.
pl Bladz. 296.
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April 1582. Zyne lotgevallen^ zoo vele die

toe myne k^imis zyn gekomen , zyn hier vorea
teè^ opgegeven (i)« . Hier ftaande werdc hy
elders begeerd^ maar de Clasfis beflooc ^ den
eerften Mey 1584 , dat hy te lerfike blyvea
zal , aangezien de vroomllen der plaatze hem
begeerden te behouden, en verklaarden zulk
een welgevaUen in zyne predikatiën ce hebben^
als zy vreesden in die van eenen anderen nlec

.

te zullen hebben.
III. Georgtusde Raad , die in h?t regiflefder Rent-'

meesters van extraordinaire op 't Jaar 1583
als Predikant van lerjlke bekend ftaat. Het ia

vermoedelyk, dat hv hier maar voor eenen .

kofïten tyd zal geleend zyn , gelyk op te ma-
ken is uit hec gene van Hem , als Predikant van
Kapelte^ en Moedekenskerke ^ is aangeceekend (2)#

IV. Èrancois de Cock , van Baarland beroepen
- den zesden April 1587 g en van bief op bevel

der Staaten verplaatst naar Nisfe , den 27 April

1593 > daar we eenig berichi van hem gegeven
hebben (3). Die van lerJike beriepen hem iix

die eigen Jaar wederom van Nisjip maar de
Claslls wilde deze beioepinge niet goedkeuren*

V. Qfêiryn ytasman, beroepen, cngoedgdceurd^
den 2t Mey 1596. De vergeeffche pogingen ,

door die van Jerfike tot drie malen toe in 't

werk gefield , om eenen Leeraar te verkrygen,
waren oorzaak dat deze plaats zoo langen tyd
zonder Herder bleef. Phsmam had hier reeds •

^sden maanden den Heiligen dienst waarge-
nomen , eer hy bevestigd werdt. Wat daar
van de reden zy geweest» wete ikniet»

(ï) Biftdz. a^T, *

*

fS) Blads. s89f 990, ttl«
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^ KOKT^^j^^lf/t^ VAN

Qomen door
yau de Kriekebel, of Creeékct^ g^'^yk zyo na^im
gefpeld wordt in 't register der Kmt7n, vak^t

\ ^xtraordimir^* ijiy, i^.hi^j? bergepea 4ea 23

Petrus Bertius ^ die hier kwam in 't Jaar 1591.
Van hem is verflag gedaau onder de Predikan-
ten van Hcinkenszand (2).

m. Dpminicus Govaertf, voorheen Proponent en
. >gi?a^p^icr ^ Goer^ en^ federt den Jaare
1594^ diena^ des woords te /?^^ar/j^yi6. Die

, van tVolfaartsdyk verzociKcn van dc Suc^a van
^.^Zeelmid toeleg tot ^yn onderhoud (3).

Qw^^ax^ ep Drii^fisgm hebbep lot Éua^gelie-
dienarea geha4
jAeven Caim t hier beroepen den derden pe«

f gember 1582, en geftorveu uintrcnt hcL Jaar

^592, of 1593. Toen dc vryheid van den her-

vormden Godsdienst in het Ambacht van Axel
doort^^^ werdt Z>ricf»/)^/^ anders Triniteit gt^

^
. fai^ten f Qnder de Clasfis der vier Ambachten
Tan V'laanderen gebracht, en belloten, in de

. Qftsfis tot Beoo/teublie den eerften Augustus
Ï580 (4), vQor die van deze parochie te be-
afoepea Lifvsn Coew^ die ten Jaarq 1578 Pre
diji^aat wa^ geweest t^ Petbem^ van wagr hy
ikior de Clasiis te Gendf den derden Novem-
ber 1578, beroepen is naar yuit, indien hy
een eerlyk affcheid van die van Fetl^em konde
verk^yg^ (5). A^^iar ge^p van die tw^e be*

, ^oeBinjen. heb^o wjortgang gehad ^9
tl) ik télle f^otfaartsdyk In dese onie op in lunrolginge tui ^

Sfgtjirr der Fentm f.^ rt 't €Mtfmrékmir0 ^ %a aadirt Icftm^

?3} ^oul en der bcaten van Zeeland^ t8 M&«rc i$94. MS.
W AaesMS. vin de CiMfit te Hêo^fieMe^r Au^stu« tfiO^.
<s) Aften MS. Tia de OuOe te Qmté^Ji MOfUDNr
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ven Coene Predikant geworden is te Vremdyke^
althans by voorraad , zonder dat hy zig ftelde
voor de Clasfis , waarom in de Clasfis te Axel

. .den 31 Oftober ijSais befloten, dat men twee
broeders aan hem zoude zenden met brieven

* van credentie, om te onderzoeken, waarom hy
zig zclven aan de Clasfis niet aanbiedt, en voor
haar ftelt (i). ^

n. Guillame de Smidt , fomtyds genoemd de Smet,
of Faber. Hy werdt tot deze plaatze gezon-

.'..den van EUcwoutsdyL Het zou konnen fchy-
nen , dat hy hier geen vast en gewoon Predi-
kant was , om dat die van Ovezande , den vier-
den Oftober 1593, aan de Clasfis verzochten v

met eenen wettelyken dienaar voorzien te wor-
den ; maar de Clasfis befloot dat de Smet den
dienst aldaar noch drie maanden zal blyven
waarnemen , waar by den derden January 1594
noch drie maanden gevoegd werden. In de
handelingen van de Clasfis, den 18 April 1594,
ftaac hy bekend als Minijler wylent in Elle^
ivoutsdyk. wien op zyn verzoek door de Clas-
fis een behoorlyk getuigenis zoude gegeven
worden. Het blykt uit het regifter der Rent^
meejlers van '/ extraordinaire , en uit de han-

• delingen der Clasfis van Zuid Beveland ^ dat hy
eerst Gods kerke gefticht heeft te V Gravenpot- '

der en 'sHeer AbtskerkesVervolgemteElkwouts-
dyk , en ten laaften te Ovezande en Driewegen

III. Joanncs Dambarinus , die hier geftaan heeft
van 't Jaar 1594 tot 1596, toen hy naar TTa-
pelle ging, daar wy van hem gehandeld heb-
ben (2).

'*

IV. Tobias Damman. Hy was federt het Jaar
V 2 . IJ93

(1) AAen MS. van de Clasfis tc Axit * den 31 OOober 1580^^
(2) BlAds. 391 , 29a.
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1593 Predikant te Vbimaer of Fosfemeer-^ van

, waar hy 'm den Jaare 1396 te Ovezande kwam.
*

^ Die van Thoten Wilden hein fiiet oniflaan , waar-
• om hym deze Clasfis zonder gciuigfchrifc vv li cic

aangenomen g'ene vele bevveginge, en moei-
te veroorzaakte , ^eJyk de handelingen der Clas-

- 'fis vA'^^uid'Bevehnd bewyxrt. Uy verfcheen
op de Synode te,j^ierikzee i6ï8 (ï), en op de
Coeius tc Gncs 1613 ^oeu hy Predikant te

Nieuivcrkerke was.
" Te IVaarden is de Heilige dienst bekleedt coor

I« QuUkImuf CamerHnck p na dat Remeus de

,
* nier, deii 7 Febmary 1583 cn Nkotaas Maet,
den 2 Mcy 1583 , vruclucloos beroepen wnren.
Camcrlinck kwam hier in Wynmaand 'sjaarx

* 158^, en ftierf in den Jaare 1589. Terwyl
' fay hier ftond, brandde de kerk af» en werdc
wederom opgebouwd.

II. Jan de Prince of Prinsfe , beroepen van St.
* Maartensdyk den 8 January 1590. Hy is na-

derhand beroepen naar Thokn , onder welks
Predikanten wy hem zullen aantrefien.

OL GiUii Kaufaert t die te voren een monnik
* was geweest, 't gene hem noch Jnaren daarna
'verweten werdt, waar over hy ziq by de Clas-

fjs beklar.gde. H6c is hier voren aangeteekend
**(3)* dat hy te Pf^estkappel in 'c Euangelie ge-
arbeldt heeft. Hier is hy ten Jaare 1597
Het H. Dienstwerk bevestigd In het volgen-

* de Jaar werdt hy beroepen naar Sr. Maartens^
dyk\ doch hy weigerde te komen. Op het
einde van de zestiende eeuwe vertrok hy naar
Heinkenszand. Hy heeft uit het ffranadi in de.
Nederdttitfche taaie overgewt een boekje , dtt

tot
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jtQt opichrifc heeit Loque de la Mesfe , en d^oC-

twee Jeden dér Cls^sfis n^d^r qnÓerzoQht is.

IK^ Ja^ues ffo» der P^ejle , elders genoemd
c»f»«x PervestiuSy waarfchynlyk de zoon van
iLou/x 'yj» der f^ejle ^ Predikant te Heinkenszand

cn Kruinmgcn, Hy Studeerde te Leiden, werdt
den 24 April i6co ontboden om ce prediken ^

. l^a^.pp aanilc^Pid^de beiopping^. en de beves;*^
* ^^dgmg'.'volgden.

; ;

*• ^. v '\
'

'^s Heer jlrentskerke had in de zestiende eeuwe
maar ecnen gewonen Dienaar, Francoisyerfrecht

^

die. bier is aaagenojqa^n;dQa,..d^dén Oütober
1583 , van; wien,. ik niets wetep te berichten*

l^^er bier kwam»Vélloot de Qfasfis den ' c\v;ee«

aeh 'Mey 1583 ^^i^v^ Codefroy vatk St^rtem, te

geroepen. " ^ V '
•

' "
'

v

^Tt^'s Gravenpolder en "s Heer Abtskerke is Gods
ic^r/c. Qpgebou>^.f^ den dienst ywa^ cjgze X^eiT

^ uuilielmé de Smet 9 of Smidt f hier beroepen
^den derden Oftober 1583, en ver:rokkcni.aar

' Ellewoutsdyk den zesden July 15S7 , vanwaar
..v^» S^^X^ ë^^.Q » pwaaizoC^ gekor
^.^juen is.

' '

\^

'

/ ,|
V . .

|ï. xQiUis van Hou$e, beroepen dèniyyfden Oiflo-

ber 1387, en geflorven ren Jaare 1594. Ik
gisfe dat hy dezelve zy met Gillis van den Hou-

^ te, die Predikant was te Sluis in f^laanderm
federt bet Jaar 1581 9 en daar den dienst be«

1 kleedde 'tot dat die Stad ten Jaare.1587 aan de
Spanjaarden overging (2). • Hy onderteekende

j iu de Clasfis van fvalcheren , als Dienaar van
^^..i^i^i'de handelingen van de Synode ce Mmb-

^x) Bladc. 307.

PJ, I' H^mr Biftoue der bervorfiaae l^srke te G^'ut » bU? 1 •
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den, tvrsrcheitdejWèft I582---I5i84, co noem*
de zig GHHf van dm Umi ( t).

Xfi.^ Nicolaas van Steene , o{ den Steene , die Pro-
ponent was in 't Gocsfche Clasfis, en dender-'
den Oftober 1594 hier beroepen werdu
KheHnge had voor de'2:èvemlende' eëiiwe toe

Predikanten

h Gunthier Aldegonde Damman, beroepen den
14 Oftober 1586 van G(;a., daar wy hemheb^

,

' ben bekend gemaakt (2).

U^ j^ndrUrCarnen ofChfi/im die hier kviraitt

aen'iBesden April 158^^ irm Bf^dHsmfkèrké^m^
der Welks Le*craarenhy nader bcfchrev en ts(3),

Etk^voutsdyk is in de leere der waarheid , die
naar de Godzaligheid is, onderwezen van •

Cuilietmus de Smet of Smidi, van wien 200
* aanilonds gefprokcn is onder ^fijravenpótder ; en
n. Joos df rfeve, béroepèn van Oelkensplatc den

eerften January 1596. Het is onzeker of Gr-
nefts dc AriƒPredikant te yin 9 daar beroepen
in Jaar f658 , en pntüagen ten Jaare lójo ,

^ iemand zynér nafconïelingen ge^^est zy.
De Stad Rtifnèrra^aai k over langen tyd gere-

• kend onder dc Clasfis van Tholen , en daar onder
gebracht door de Synccie van Middelburg in 't Jaar
1591 (4)- Evenwei behoort dezelve onder -ZWfflf-

JBevehnd (5), en wordt in bet rcgijler der Xmt^
fneejiers vhn V extraordinaire opgenoemd onder
de phiatzen, behoore.nde tot de Clasfis van -Ztiirf-

JBfveland, uit welk regifler blykt, dat hier in de
zestiende eeuwe Predikanten zyn geweest
l. Cbrtstiaen Joet XAü Jaaré 158a , die my gched

onbekend is, IL Her-^

(2) Blads. 277, 278.

(3) Bladx. 300, 301.

(4) Art. Aas Synodilia w-^tei^» I1U x8.

U) T^mrm4lft« Uix na ZSrMM n» dta « 10» aa foig.
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n. Hermes Pot^ gcvtugt van Saawjïag 1583. ik
' vinde in dc kerkelyke hijlorievan Axel-Ambacht,

door mynen Vader gefchreven , en nog onge-
driikt,vani?fmf«/,of//rn72f/Po/aangei:eekcnd,

• dat hy op de Clasfis van Hulst ^ den 4 Janua-
•^-*ry 1580, verfcheen voor die van Zaamjlag^

waar op hy, na ten zeiven dage te hebben ge^

\
predikt , en bekwaam bevonden te ;^yn , aart

' ' de gemeente van 2aamJlagr.ot een dienaar deS
ivoords werdt toegeëigend (i). Hy kwam ver-

^ Volgens zeer naarilig op de Clasficale vergade-
tingen te Saaftingen, Zuid-dorpe , Beoojlenblie

^

*"'Axelf en re Zaamjlag den tweeden January
^^;i58i , daarhy verzocht een Schoolmeefler voor

zyne kerke te mogen hebben j doch de Clasfis
-- belloot daar mede te wachten tot de naafte
• Clasfis (2). Met het eindigen der Aöten van de
* Viaanifche Clasfen, en Synoden, kan ik niets

;
verder van dezen Leeraar, en zyne lotgeval-

Jen in deze gemeente, berichten. Hy zal van
" hier vertrokken zyn in 't Jaar 1583 , toen AxeU
^' 'Ambacht aan Parma moest ingeruimd worden»
'«en ^^ig naar Zeeland begeven hebben. In eea

^•^•*oud kerk- bock van Middelburg ftaat aangetee-,

•^^j^kend dat Remeus Pots cum uxore , als ook pas^
^ Jhnten aldaar het een en zestigfte Avondmaal
*

'lies Heercn heeft^ helpen houden (3). Het;

"'-^blykt niet, of hy te /J^/mfr/a'ja/ gcftorven,*
* of van daar v^ertrokken zy, maar wel dat hy
"•'hier maat zeer kort geftaan hebbe , zynde ia

het zelve Jaar 1583 daar gekomen
Hl. Christiaan Jansfen ^ van wien, behalvenden
'•-Cüam, my niets is bekend geworden. . ;

"

'^Ojp. fommige dorpen van Zuid-Beveland is de
. -

'ii V 4 ' ge-
fr) AA«n MS. van de Clasfis ce Huist ^ 4e«i 4 January ijCo. \

a) Aften M5. van de Clasüs te Zaamjlig , den 2 January KSii
Aften MS. yr§likber$ Vli^innrchc Kcikhcmel^ bl 133.

1

«
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gezuiverde leere gepredikt, fchoon 'er geen vas-

te Predikanten waren. Die van Oudelande ver-

zochten bediead te worden met den dienst des
Godlyken woords» welk de Clasfis» dea 30
April 1590, opgelegd heeft aan de Predikanten
van Baarland , en JEllewoutsdyk , en fchoon de
gemeenten van deze twee plaat/en daar tegen in

Kwamen > volhardde de Ciasfis by bei genomen
})eiluit , doch verbondt den Predikant van i/or-

dekenSkerie , Joris de Raad, dat hy alle zes we-
ken de kerk van Baarland zal bedienen, om den
last der anderen eenigzins gemakkelyker te ma-
ken. Naderhand is de gemeente van Oudelande

]>ediend door den Leeraaar van Baarland tot dea
Jaare \6i6. De Ambacbtsheereii van Scbo^

re en J^lake , benevens de ingezetenen dezer
plaatzen , verzochten een dienaar des woords
te hebben, 't gene de Ciasfis, den zesden Jnly

1598 • noch drie maanden opfchort , eer men
dit aan,djB Heeren Gecommitteerde Raden zal

voordragen , waar op de gemelde Ambacht
Hccren nader aandrongen , toen de Cksfis, den
vyfdcn Oftober 1598 , belloot dat Lansbergen
cn Dambarinus deze zaak by den Rentineefter

asulleo aandienen , en bevorderen, lifaar het
zal geen voortgang gehad hebben , alzo cfit

jftuk, op nieuw, in de Ciasfis van ^uid-Beve^
fand, ten Jaare 161 8, is gebracht, en door de^
zelve voortgezet by de Gecommitteerde Ra«
den van Zeeland , cfie dit verzoek in 'c volgea**

de Jaar goedgunflig hebben ingewilligd.

Van de overige dorpen in Zuid-Egveland is

my niets voorgekomen , betrckkelyk-toc derzel-

ver kerkelyke gefchiedenisfe in de zestiende eeu-
we« wanneer daar gene kerken « of ten siinlleil

£ecn gewone, ea vaKe Leoaafea waccot
De
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De Reforrr.arie maakte, in den' aanvang, geen
grooten voong:\cïgin ^utJ-Beveland , zoo wegens .

- hcc gebrek aan Dienaaren (i), als door den groo-

ten tegenftand van velerleie menfchen , die alles,

wat mogelyk was, in *c werk ftelden om de Re-^

formatie te verhinderen. De Ambachts Heerea
lieten die van den Gereformeerden Godsdiensc
niet toe tot de bezorginge der arme-gocderen , tot

groot nadeel van de huisgenooten des geioofs ;

noch gedoogden fchoolmeefters en kosters van
deze Religie, niet tegenftaande de bediening der
zuivere leere op een dorp was , of gaven den-

• zeiven zoo weinig inkomen , dat zy niet konden
beftaan, en maakten verfcheidene zwarigheden

,

gelyk uit de verzoeken en klachten blykt (2)-,

welke van wegen de Synode werden gedaan aan
de Heeren Staaten, en Gecommitteerde Raden
van Zeeland t die, al voor het Jaar 1584, een
accoord hadden gemaakt met de Burgermeellers
en Schepenen van Goes y en met de Ambachts
Heeren van Zuid- Beveland y over de Geeftelyke
goederen , en om aan te Hellen Aalmoesfeniers ,

de helft van de Gereformeerde Religie, gelyk af

te nemen is uit de Refolutie van BB. en SS. van
. GoeSy den 11 January 1584 (3). Maar dit accoorcl

fchynt op vele plaatzen niet onderhouden tezyn
naar behooren , althans niet binnen Goes , al-

waar de Overigheid noch in den Jaare 1587, tot

eenen Aalmoesfenier , van wegen de Gerefor- •

meerden, aanftelde eenen die toe de Hervormden
niet behoorde, onder voorwendzel, dat zy niet

anders wisten, of die perfoon was van de Religie ^

belovende in het aanftaande Jaar iemand te furro^

(t) Bylatgcn, bl. 6i , Art* ?• .

(a) Bylaagen bl. 6i en 62. Art. 3—5 , bU 87 cn 88 , Art, 7»

(3; Notuibock Ytn Gon^ fgl. 87. . .1, ^ u w t .
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mm Vtfn RitigU (i) ^ acoó dat het vertoog
Ier Credifauiceii Van Oo^i dvet ifie ^ftellingé
gedMB f vruchtèloos wss* « wttMtn de Sytiodé

löct reden zigaan *s Lands Oppermacht vervoeg-
de, om zoodanige misflagcn verbeterd re krygen#

Hoe zeer de Magiftraat van GoeSf noch in 't Jaar

«gyi f dutr «fp aaftdrODg , dat de Diakooen de
liÉtfnöesfeti» n anderearnhgoederetmiet Müdeil
verzamelen, en uiLdeclcn , gelyk in de kerken-*

ordeninge van letland 's Jaars 1^ 91 was vastge-

fteld (2), blykc uit deze hunne voorbehoedende
«fitedkefiinge op het drie^ en cwintigfle Artikel

:

Ok 4IM Góefj^erftam dat tieSuden fulht i^lj/^

ven in hun out ^ebruyck , in H verHeJhn van de arm*
fneeflifs y harf^ n.dv):u:JIratie , en dependentiën van
dien, \ gene bun- door de Staaten van Zeeland is

Wttgmé , wtXkt gemmoteerde rejbkttie vp dé uitgt*-

$md§ \i4ttM met m ü gejlelt geimeM , tn daarom
bok niet gedrukt , maer alleenlyk per rhisjtve it

toegezonden , gelyk in het volledige handfchritc

der Synode 1591 ftaat aangeteekcnd. Daar en
böven > de papen ten platten tendie , fchoon dodi
guUfte der Staaten onderhoodén >¥Ordende^ tef^
vorderden rig met bedreigingen de eenvoudige
iieden van *t gehoor des Godlyken woords af

te fchrikken (3). Deze dingen veroorzaakten
\

dat een grocK cretal ingezetenen Roomschgezin*-

aeb Ueven» zelfs noch lang daar üa , fchdon di^

Gei*elbrnieerdcn van tyd tot cyd zootfterkelyk tbé-
namen , datallede voornaamfte p^irochien elk een
eigen Predikant hadden, en allengs opc^ebmiwd,
en l>evestigd wierden ia de dierbare heü^leere

Vim defr HemhBden Godsdienst.
* • De onderneminge der Naslaofchen , om het

(1) Notalbock van G^es ^ fol. 104» deti XO}taa&fy t$^t»,

(2) Ari. b}«4t« Jf.

la) üyiaagcii» M An. 0»
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Eiland en 'dé Shd 77;o/rh -1ti "te 'liernèn , in *t 'Jaar

1572 mislukt zyndc ( i) , bleef die Stad onder de
macht der Spanjaarden , en derhalven alle ver-

wachting afgefneden om de Reformatie te her-

vatten , welke daar voorheen a! vrygoeden voort-

gang had gemaakt (2), maar gedempt was. Ver-
volgens toen, in den Jaare 1576, de Stad ^ierik-^

zee , benevens Schouwen ^ 'en Duiveland^ ifcijg ge-
noodzaakt zagen om weder te kceren ónder 'c

beftier des Pritife van Oranje , volgde wel St.

j^nnalandf met het overige platte lan<i van Tho^
ten, maar de Stad bleef Spaanschgezind, of hielde

zig althans tDnzydig, gelyk Zierikzee had willen
doen (3), zonder dat de Prins foortgelyke be-
dreigingen liet doen aan de Stad Tholen y als hy
aan Zierikzee had laten doen. Eindelyk begaven
die van 1 holen zïg onder het gebied van den Prins,

als 's Konings Stadhouder, op den 17 April 1577,
op dezelve voorwaarden ten opzichte van den
Godsdienst voor de Stad , en haar gebied , (en
niet voor het platte land , dat reeds in den Jaare

'

zig den Prinfe onderworpen had) als die
van Goes , en Zuid-Beveland (4) , door welke
zy de Reformatie uitfloten , doch dezelve niet

navolgden in Ilyfzinnigheid om de Hervorminge
te weeren , en daar door beweginge onder 'de
ingezetenen te verwekken. In tegendeel, "zy
9, hebben allengskens de Reformatie zoo gewil-

,^ lig aangenomen , dat niet alleen de Gilden

,

9> maar inzonderheid ook de Magiftraats perfoo-

'

„ nen (welken de Stadhouder met den tyd lie-

99 vet uit de Gereformeerden , als anderen , be-

I* vorderde om de onyerzoenlykheid m^tSpanje,

11) ikooft K«derl. Hiftor. VIII. bo€k, bl. 313—315.
12) Zie dit kort Verhaal, bt. 8« , 83 , 95 , 9^
(3) Bor Nederl. Oorlogen IX. boek, fol. 180. c.

(4) Bojcbom op Reigfnber^ H, dcffl > W. 584-^87»

I
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mitsgaders wantrouwende den aanhang van de
i^;«iuleiie& aan den Psuia van üloiii^)». v^zochcea
^men ^ bedoDgene Aftikelco van de yol-

*

ir dpenisge, waar in zy geen voordeel t maar ge«

^ vaar zagen , wilde te niet doen, 't welk ein-

„ delyk alzo gefchiedc is, tot dat men zelfs nie-

«F i^aa^ meer coc de Regeringe beeft toqgel4teii,p

«cdan welte faecPaufdom verlieten, often min^
f#*ftéD dè uerefbrmeerde Religie niet tegen. wa«
», ren'*, 't welk alles, naar waarheid, niet zoo
zeer van die vaü.Goa>. ju;uar^vaa.7^i&o/fs > gemelde
wordt (i). •

- — • '

.V '

*

,
My.aByB.geen bewyzen voorgekomen» dacvaa

01^ Jiare 1^77 af reeds P)redikantei^ tot hervat-,

tinge der l^eeiprmatie , binnen de Stad, en hec
Eiland van Tbolen , de zuivere leerp gepredikt

hebben , mits eerst twee Jaaren daar na de Paapfche

Cod$(iienst voor den Gere^ormeerdjen plaau
lila0t]be» wdke laafte» ^oa.drade»lvegepredikc
weitlt'in 't openbaar, in 'c kort een aanmerkely*
Ke gemeente voonbracht (2). Ook zyn geen
Predikanten van daar verfchenen op de Provin-;

ciaJ^.Synoden gehouden te Goes XJ97, te f^lis*

Jitwn 158 i:f noch op de Natira^ Synode ce

mddelbwrg
] Uit wisfe befcheiden kan ik verzekeren , dat

, de Reformatie ijti de Sud Tboku is behartigd door
^ze Leeraars ^

ï. Tbeo^orus Berbier , die in het regijier der

Rmtmeejterf vanV exiraordinaire geifold wor<i^

op het Jaar 1581, doch by my niet bekend is.

II. Jobannes Dorpius , in dat zelve regijler op
. het gezegde Jaar mede vermeidCj» ^van wienik

; , ook geen nader bericht wete.
DL

(i) j4. d* Jèkgt beltliryvlig fm Èkibmê^ KiSi Xtm% fol* Ui
vcrib MS. • .

•

•
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Hl. JobamiiS Martini , die hier reeds was in dbb
Jaare 1583 , en als Predikant van Tboten vier-*

fcheen op de Nationale Synode in Graven^
bage ten Jaare 1586, volgens de aanteekeninge

iri de Walfche overzettinge der Handelingen
' van die Synode (i). Hy kan AtKÏwe Joban^

nts Martini geweest zyn « die beroq)en is te

Westmaas 1577, en ontflagen 1578 (2). Of
hy van Tholen naar Leerdam vertrokken zy,

werwaards een Predikant van dien zeiven naam,
* in 't Jaar 1587, geroepen is (3), wete ik met
" even weinige zekerheid^ als zyn overig we-
dervaren.

IV. Gerardus Plattecl y óic met Heininginx , wel-
ke volgen zal , genoemd word onder dc eerfte

Kerkleeraaren te Tholen in de zestiende eeuwe»
door welker bedienihge de gemeente aldaar in

een blpeinden ftaat is geraakt (4). Hy zat daar

gekomen zjn in 't Jaar 15S7 , gelyk het gemel-
de regifter bevestigt, en ook blyken kan uit

de onderteekeningc van den brief, gezonden
aan Prins Maurits , behelzende hec advis der.

Predikanten van* Tboten over de voorgefteldc
vragen nopens den Vredehandel met de Span-
jaarden (5), hoewel daar zyn naam door een
drukfeH , Slatecl wordt gcfpeld. Hy verfcheen,

als Predikant van Tholen 9 op de Synode bin-

nen die Stad gehouden ten Jaajre 1602 (6). Ik
vinde elders (7) gewag gemaakt van eenen Ge^
rardus Platteel, die omtrent het Jaar 1584 te-

Uitgeest beroepen is f en aldaar na eenige we*
ken geftorven is. V. Hen^

(i) H^, Te fTsitrtwfóA eesvgt de Nédtili Gtlooftbtiyite-
Bisfe , bU 8s*

(») S90fmamt kerk«M register, M. 90.

C3) Soermans kerlMITll fftpicer , bl. Z49«

(4) Sthookius de Canon, Ultraj. pag. 496,
(5) Btr Nederl. Oorlogen XXIV boek » foK tfp, jo,
(6) Aden MSS. 4er Synode ce TkoUn x^.
til f^wit Kerkili têfi^fw NHrMi^ê^ m» uth
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dikantèn van Middelburg al eenig verfiag ge-
daan is (i). Hy fihrcef ^ en onderteekcnde den
brief aan Prins Maya^üs ^ zoo even aangehaald
(2> Ook woonde fajr^ ais Pr^di^ntivan Tho^
lÏHit twee SyilOcjcjD. by , de eérUciiimen Jlïrf-

delburg gehouden deu ig tii 20 Oöober 1593
(3; , de andere te Coes den 15 cn 18 AprU
1^97 (4)* öaar hy tot Scriba, verkozen werdu

Vit jfan de Prince^, of Prinsfe wien Smallegan^

Se
(5) iiiec Qptelc qnder de Predikantea van

Vbokh, fchoön hy ons als zulk ccn van elders
is bekend geworden (6) , gelyk zyn naam ook
onder dezelve te vinden is in regijier der

,
Mfn$mee/ieri van V extrMrdiimre op nee Jaar

. 2^97* Hy xal hier gekomeD syn van tpMtir^
den in Zuid-Beveland , daar we hem ondef de
Leeraars hebben aangetroffen (7)*
De Latynfche fchool ^ tot voortzettinge der

Reformatie, is reeds in de zestiende ^eeawe op*
gericht, wordende Jobannes Dambormusl fteo
tor der Stede Tbokn, in jaar 1594 tot Predi-
kant te Ovezande en Driewegen beroepen, gelvk
hier voren uit het Acten-boek derClasüs van Zuid-
Beveland is aangeteekend (8), waar uit blykc,
dat deze fchoole van een hoereren ouderdom is ,
dan men gedacht heeft (9).

^
In het placte land van Tbokn waren in de zes-

tiende eeuwe reeds verfcbeiüieneplaiitzcö vai^ge-
.woae Herders voordien»

i] Bladz. T90, 191,

>; Bor NedcrI. Ooxl XXIV. bo«k, foi. 60, ^9.
BytMfen, bU 76^ . . > ^

Bvlaagtn, bl. 79» 80.

5j Chronyk van Zetlani^ bl. 763,
61 ^ rotikh^rt VafOncftlM JUrklMCi, tl.
7] BlaUi. 308. - .

»

8] Blads. aft.
-

Te
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^ Te St. Mmnensdyk y/diS^ in , of voor het Jaar

1581, Bartbolomeus Houk vast Predikanc, welk©
>ya0 daar beroepen > en bevestigd was in , en on-
der de Cla^a van jSierHoM » 'c gene in de Syno^
de te Vlisjingen 1581 behandeld is in dezer voe--»

gen d^it hy, aan die van St. Maarttnsdyk ont-

nomen zynde, en niet ter goede trouv^e in zya
vefcrek van daar gchandeid hebbciulc.^aau deM

,
gemeente door fchrütelyke fchuldbekentenia ge**

noegen isai geven , zonder gehouden te wezen^
om tot dezelve weder lc ivccren , te meer daar
die van St, Maartensdyk alreeds een anderen Die-
naar benoemd hebben , om dien aan de Clasüa
ter beroepinge voor te ftelieo (i). Zoo hjr de«
zelve zy tnet ^ar$bofomeus vm 4er Hoefk^^ é\»
ons als Predikant van Zoutetande voorkwam (2),

kan hy iiKiar ccn korten tyd alhier geftaan heb-
ben. Ik L'isfe dat Hmricus Heinsbergm hem in

den Heiüg^a dienst- aal zyn opg^^volgd, die al«

tbans ten i^smiSKT» ais Predikant te S$ Maar^
iiUfdyk, wegens de Qaslls van T*/;o/f», is afge-

aondcD tot de Synode ce (^b r f^). Waarfchyn-
lyk was hy van idaamiteue ea üarg d^rwaarda.
beroepen ^4),

Te Scbirpmisfi ia onder de eerfte Pfedikantet^
geweest t omtrent het Jaar 1596 , Jacobus van-
jMiggrodc. die vaa hier naar Gapinge vertrok (5).
Waaiichynl \ k is in zyne plaatze , omtrent het

beroepen Joannes Pmtimu » die in 'c •

i$o9 daar ftond • de Syjiode t« Gm i^qat

^ oondes vwi ssynen dienst verlaten ia door
door de Synode ^ ten Jaare 1(^2.0 ïi^ di€ a^elve

Stad

SI l^ifds. aia.

^ J Bylaagen , bL 7f,
4] Blad». 241, 248,
SJ BiAdf. 907«
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Stad gehouden, gelyk ik kort te voren breedcf
verhaalde (i). ' -

Poortvliet 9 daar reeds voor lang het Euaiigelie^

Uchc was opgegaan eo wederom Qitgebluscht ^
werdc nu opnieuw met het zelvè beftraald. Doch
't ging zeer langzaam op* Uit een oud Aften-
btick der kerke te Poortvliet is my gebleken ,

dat eerst in den Jaare 1386 aldaar een kerkenraad
opgericht door de ledematen der gemeente 9

welke de Predikant met grooten' arbeid, in den
tyd van ruim twee Jaa cn, verzameld had. De-
ze gemeente w as zeer traag in 'c benaarftigen van
den openbaren Godsdienst, in zoo verre dat op
den dag desHeeren doorgaans maar eens kon ge«
predikt worden. Men had hier de gewoonte fom-
tyds alle de leden der gemeente te vcrij;aderen ,

om rnalkandci en te verfterken in de grondzaken
desgeloofs, tot onderlinge ilichtinge , leeringe,

'tn onderrigtinge. De eerde Leeraar van deze
gemeente wordtgenoemd ^/i6tri«f/f/i?fiico, Kem^
nOf of Bemno , want de naam is zeer moeilyk te

lezen in het regijler der Rcntnuejlers van extra^
ordinaire, daar hy gebracht wordt tot het Jaar

1581. Op hem volgde den derden September
1583 Tbomaf Regenboom ^ die 'ereen gemimen
tyd geftaan heeft , zynde in den Jaare itfio een
lid van de Synode iq Verc , daar hy verfchèen in

plaats van een Ouderling vanóY. Maartensdyk (2),

Van St^AnnaUxnd vmde ik in het gemelde rf-

fifter aangereekend» dat aldaar ^ federt den Jaare
J586 , Predikant was Mattbys van den Brouh^
by my on [wekend.

Het laaltc dorp van het Eiland Tholen , waar
yaa iets tot myne kennis is 'gekomen 9 is Fbsfe^

metf
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meer, of Posmaarp daar, Volgens hetmeermaa»
ien genoemde regsfler, de gezuiverde leere aan-

gekondigd is door
I. Ephraim DierkiuSp 7 die my onbekend
IL jidriam Al^tfen , 1587. J zyr^

IH. TobiOf Damman 1593 , wien wy te voren

,

als Predikant iCtOvczanat^ en Driewegen $ ont-;

moet hebben (i).

'

IV. Cormtis Bosfcbart 1596. Ik .wete niet zeker,j'

ofhy dezelve zv^ die Predikant^té Lilto was.»

. en op de Syncxie te Zierikzee lói^yerfcbenen
is {2). #

Met deze weinige aanmerkingen jqapete ik my
vergenoegen by gebrek van noodige befcheiden
over den inwend^en toeiland der Kerke te 7)&o-

^ten, eh ten platten lande, daar evenwel de ger
neenten' der Gereformeerden zeer móeten zyn
toegenomen, om dat zc klle niet Leeraars zyju

voorzien geworden , en de Roonr chgczinc)erj

daar in zoo eene i;neenigte niet %yjk ov^gebie?
ven, 2\& in JSuid'Beveland.

De doorlachtige en hooge Schooien zyn bui-

ten twyfel onder de krachcigfle middelen om.de
Reformatie te bevorderen. Maax- een hooge
Schooi, of Akademie, is 'er nimmer in 2^eelatuf

geweest. Ofdaar toe aan Prins fFt^em van Oran^
je aanzoek gedaan is, gelyk fominigen gezongen
hebben (3), is my niet gebleken^ Dat 'er te

delburg een doorluchtige School is opgericht ,

weet men met zekerheid. Daar is 'er die fchry-

vcn ^ düt hetzelve buiten tegenfpraak het oud/ie van
'allen in de f^eehigde Nederlanden is. Indien dif

vast ging, zoude bet / al kort na de hervatte Re-
X for-

(1) Bladz. 307, 308.
(2) yrolikbfrt Vliifingrche Kerkhemel, bl. i%u
{%) P. Bmrmmmu cw. eleg. de x|o n«tiU dié AM^cmi» Luff*
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formatie in Zeeland^ moeten zyn opgericht» Doch
dac dit veei iegmfpraak lydc» en zonder grond
t>evestigd wordt > zal in eene byzondere verhui»
dellnge , kchttr ditKm Firbaaif omifamdig wor-'

den aangewezen.
Töt flot van dit Hoofdftuk zal ik noch alleen

iutnmerken ,.dat de Gereformeerde kerken in Zee^
land, tot bet cindeder seicieiidte eeuwe im^zon^
derling gezegend zyn gdWèest aselfs ixiven die

van andefe Nederlandfcne Gewesten , door vast-

houdinge aan het getrouwe woord, dat naar de
leere is in alle zuiverheid, waarom de Synode
van Goes ten Taare 1597 bcHoot aan die van

jfl&dam te Scnryvim p dat ^er in JSeetand geene
swArigheden vwA mlken gewieht waren , door
welke de Hceren Staacen Generaal tot een alge*

taceile Sytiode zouden konnen bewogen worden
(i). Hier kmm by de bevryding van fcheurin-.

getl^kftiteelen, en broedertwisten » die elders^

Ibk Mdeel der Refonnade , de kerken gefchokt
hebben. In Holland 9 en Utrecht openbaarden zig

al vroeg de beginzelen der beek , cn halve Pela-

giaan/cbe gronden j maar in Zeeland wist men daar

Biet vm (a)* Want zoo Abraham van der Jtfyk

die gronden toen tl by zig zelven mocht gevoedt
fiebbent hy maakte evenwel die niet ruchtbaar

in de zestiende eeuwe (3). De broedergefchillen

over den Sabbath namen eerst een aanvanc te Mid-
ydeUmrg ia de zeventiende eeuwe (4) tusfdnen twee
I¥ecËkamen dier Stad, met namen Bufv» en 7>f*

De gefchHIen over het Duizindfarig ryk »

cn over de macht der Overheid in kerkelyke za-

keOf 2yu ook van lateien tydf en hebben geen
mer.

ft) Bombom 9^ J^eigrrtherg 1 deel, W. in.
C|} t^r9likb*rs Vhsfingiche Kerkhemel M. 44—^
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merkelyke nadeeleo aan de hervormde kerke ia

Zeekmk toegebracht (i). Tis dan mecrechjC^
dat de Heer ^Imémf de Jonge dit loflyk getu ge«
nis aan de SSeeuwicne kerken geeft (2) : By dm
Reformatie , volgens de leere van den hoogberoem»

den, en oordeelkundigen Godgeleerden Joncm CaU
vyn 9 ii men in Zeeland onverbreeUfkar geUeven,
ene fm fSmeere a ivvunfiiff*

M#1iilUAirrVIiBCK«rlteB*»M«T»--^
^dog vin ZefUmé lUp. IX fo\. I33—139* Itta

(si Ia Jms iMfthuld* «trkf DuL ISI*

r

X 2 VI. HOOFD.
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' Vr >H O O F D S T ü K.

Nadere vastfleÏÏing Reformatie, in Zcc^
^. .land dsor de Heéren ,Std$ten ^ èn doQjc^Jkfirr

kel;^k£ mlüdelea ^ tot op I^et Jaar^1600. ^.

De Reformatie in ^C(^^Wéi!lf cft^^g^i^^ .^v^^
tigd zy4de Jangs de reeds gemelde weg^D»

if^^¥M '^^^GC Cfd- op< die-onwriiohve gronden
vast^gefteld, waar op dezélve noch ftaat, en rust.

Lands Oppermachten , de Heeren Staaten

van Zeeland, hebben daar toe zeer lofwaardig

gebruikt de macht , en het gesag hun van God
verleend » 200 in algemeen , ais in 'c byzonder.
De Unien, t^erinrndm^ en herdragen , mee de

befluiten daar uit voortvloeiende , bewyzen dat

onweérfprekelyk. In het eerfte f^^rbond en Unie
tusfchen Holkmdtn 2ieikmd, aangegaan te JDor-

dncbê den viardeaJuny 1575 (i) , worde van de
vastftelltnge ^ér Reformaüe '«iet ^waagd , 200
om dat dezelve »gefchrevea is, volgens het op-

fchrift, tot wedevjiaen van den algcmtenen viandt

diS yaderlands p als om dat die meereen ontwerp^
en voorflag tot eene Unie tusfchen HoUand, en
Zeeland (cnynt geweest 'te zyn , al&een bevestig-

de Unie zelve , aangezien dezelve maar alleen is

onderceekend door Ge vol machtigden derRidder-

fdiap 9 en Steden van HoUand , en niet door ie-

mand

(i) Dit xeldsaam Stok is in *e licht gebracht uit een hand*
fchnf--, door den WclEdelen Geftrengen Heer Mr, J. Ttmmff^
man « achter tyn Specimen juns publici Brlgiti dc Untomw Hoiümdi"
mm iwter ft ZètUmdtam, pag 38 43. Het aelve bcniiC noch ttr
Griffie Ttn de Heeren Scfstcn va» Zeeland^ in het Sff(firr mgm
OOrojfu enz,

^ higinnende met 1554. fchync dit de Steden 'art

Zeeland door dea rins 'van Oranje^ en de Staaten van Holland
tol deze Unie Teraucbc zyn, alzo in de Kotalen van den Raad or*

•4g^4>^ de)r %e^ Ziwriktêê g van de» 2VApril» «n 10 Mey tslS %

taa iO'Jmnf dMl Tcrsoftk MteUesAcj Vordc gamgd.
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mand uit en wegens Zeeland. Maar in de van

beine zyden onderteekende Unie , en 't Ver-

bondt tusfchen de Scaaten, cn de Steden van

Holland y en Zeeland y van den 25 April 1576
(waar in zy aan Zyne Excellentie Prins IVülem
I. opdragen alle volkomene machc, en gezag, ee-

^pigzitis noodig zynde tot de regeringe, en 't be-

wind der gemeene zaaken van deze landen (i) )

hebben de Staacen zoo van Zeeland ^ als s^w H^l^

land^ de Refurmacie vast gefield, bepalende in

het vyfticnde Artikel van den lastbrief aan den

J^rins , dat " Zyne Excellentie zal toelaten , en
- M handhouden de oefeninge van de Gereformeerd

O de Kuangelifche Religie (A) , doende ophouden
#> de uitvoeringe van alle andere Religiën, ftry-

p dig incc het Euangelie , zonder dat zyne Ex-
^ cèilentic zal toelaten , dat men op iemands ge-

„ loof, of geweien zal onderzoeken, of dat ie-

>, mand ter oorzake van dien eenige moeite, on-

„ geljk, of leczel aangedaan ial worden; doen-

i> denverder, de oefeninge dér voorzegde Reli-

\^ gie aangaande , zulke goede ordre ftellen, als

„ naar gelegenheid der zaaken, en de omflandig-

beden vandc Sleden , tot meeste gcrustigheid,

O en gemak van de Gemeente, en zonder ver-

f9
n\inderinge van Gods eer zal bevonden wor-
den le dienen , en te behooren , ook met ad-

„ vis van de Scaaten, is 't nood" (2;, Prins M^it-

lem ƒ , fchoon hy openbare belydenisfe van den
Gereformeerden Godsdienst had gedaan, was,

(I) Vadcriaiidrche hiftorie VII deel, bl. 94 > 9S'
(A)Over'i verftind , tx. meeninge van deze uitdrukkinge deGt-

reformeerde Euangel fcbe Religie y is naderhand, in de Reraonftr?int-

rche beroerten», hef(ig getwist» aUo fommigen aan d' zelve diea
zin, gaven, daC zy daar op de bekende verdraagzaambetd konden
bnuwen. Dit geCchil woidt in eene byzondcre Verhandelioge

,

achter dit Korf verbaal volgende » door Mynen Vader overwogen.
(a) Hoxborn op Reigersberg II deel, bl. 572, 575» Groot P lakaal-

botk II deelf fol. 2135. Kerkclyk Pl«kauboek 1. deel, bl* x,
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en bleef^hecr in ftuk van Godsdienst-oefenin-
ge zeer gemacigd ^ antwoordende in zyne verde-
<ligiBge tegen den bin des Konings van Spanje , in

welken men hem over dk «rtikel befehutdigde ,

dat "dit punt beikicen was by de nadere verec-

ff niging tusfchen Holland^ en Zeeland ^ 'twelk,

f, als het hem eerst vertoond werdt, hem tegen

I» de borsc fliet , geiyk de Staaten getuigen kon-
f9 den" (i>. Van deee £yne gefteklheid euUeit
Wadtfthynlyk ést vm Giét , en Tbokn niet on-
bewust zyn geweest, als zy, zig in de J^fen
1576 en 1577 begevende onder het Scadhouder-
lyk bcftier van den Prins, hem vergden 9 en nood«
Makten tom » vMc tegen dit «rükel » ban de open*
tftre oefeninge vw den Roomachgezinden Goda»
dienst, mee uirduitinge van den Gereformeerden,
te moeten inwilligen, zoo veel in hem was (2),

"Midierwyi bkven de Staaten van Zeeland by hun
voomemen om den Hervormden Godsdienst va^
te flellen , en bevoorwaarden in de Unie 'van

Uirecbt Óen 29 Jaiiui^ry 1579, Artikel XIII, dat

'*zoo veei het punt van de Religie aangaat, die
'

'f^ van Holland f en Zeeland, zig zuilen dragen

H naar tmn goeddunken " (3) in nunne' bysoiide'-

0 w vereeniging uitgedrukt.

Langs welke rraupen , en om welke redenen

,

de Staaten van Holland, en Zecl.md , zyn geko-
"Hien tot dat nefluit om den Roomschgezinden
'Godsdienst geheel te doen ophouden , en den
Gerefnnneerden alleen te doen oefenen » wofde
'reer verflandtg, en ftaatkundig oncvonwd door
de Prediicanccn van Embdm in hunnen alieraan-

^ mer«

UfH^fi K«4«rlilid(bli/ hiftorien XVII boek, bU 6êt.
(s) Z\r> bier voren bl. 159, 260, en 315.

n) Groot Plakaatboek I deel , fol. la. Kcrke!yk PUkaitboek

ï

deel, bl. 2. Bor Nederl. Oorlogea XIII bockftiBlÉ 8^ VadtX^
liAdiciie iuHohe VU d«€i , bl. 857 1 tfS.
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me^keiykften brief aan Graaf Jan van Nasfau^
- Stadhouder van Gelderland , en Zutphen , van
den Jaare 1579, waar in zy dus (c) fchryven
"de Hollanders, en Zeeuwen hebben ongetwy*
M feld vastgelleld de vreedzaamheid , en gelyk-
99 vormigheid van recht onder de genen , die een
$» verfchillenden Godsdienst beleden , en hebben
„ ook den Heer Lumey ^ Graave van der Markp
ff om dat hy geacht werdt de bewerker te zyn
M.van de fchendinge van dit recht, en verdrag

>

ff naar den hals gedongen, en zyn Hofmeefter
„ met de galge geftrafd , om dat hy een uitvoer-
•» der was geweest van de gepleegde wreedheid
„ omtrent de Pausgezinden. Maar als de Siaa-

ten zagen , dat , om reden dat zy van alle de
99 andere Provintien met een wreeden oorlog
ff werden gekweld , byna alle kerkelyken , en
ff ook de meeste Pausgezinden, dagelyks gereed-

f9 fchap maakten , om tot den vyand over te gaan

,

M en met alle vermogens arbeidden , dat denzel-
f9 ven de allerfterkfte kafteelen , en fteden verra-
f9 delyk wierden overgegeven , is door een al*

t> gemeen befluit der Staaten vastgefleld , dat men,
O in zulk een gevaar van het Gemeenebest, geen
,9 de minde acht zoude flam op de weinige Paas-
ff gezinden , die noch gebleven waren; maarom
^ het algemeen gevaar nf te wenden , door maar
„ eenen Godsdienst openbnarlyk toe te laten, de
99 aanleidingen zouden afgefneden worden, zoo
ff veel mogelyk was, aan alle vcrfoeilyke famen-

^ fpanningen". Ook hielden de Staaten van 2^ee-
'

land zig getrouwlyk aan dit befluit. Dat bewe-
zen zy kort daar na , in de Rcfulutie aangaande
de foinüen van Religie op de Vredehandelinge te
Keulen^ in den Jaare 1579 i vascUeiicndc , dac bin-

/ ,r,. / w X 4 • '«nen
(t) drdffii Scrinium Aatiquar. Tom. I patt. x » i«g. iir. ^ •
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ntn Holland en Zeeland^ in het ftuk van deii

Godsdienst , tegen de tegenwoordige oefeninge
aMtar geen verandering zsX toegelaten worden
(i); ingevolge van welk befluit, de Afgezanten
der S'^aaren te Keuten da^r op ook aandrongen

, maar die VredehanHelinqen liepen vruchte-
loos af (3). Zoo vast hebben deStaaten van 2ti^
iand op de bevestigde Unie mèt MéUandhenst^
MO veel den Hervormden God^enst aangaat

»

dat zy Hunne Gedeputeerden , gaande ter alge*»

mecne dagvaart fop welke de Unie van Utrecht

is -onderzocht , bevestigd, en uitgebreidt (4))
urel bebbeU' gelast H adviferén , m$ men alUm •

bümrtle $9 'bfywn by di Gertf&rmwtde Retigk*^

dög dat dit niet zoudr nehoc.'cn vcrjlaan te worden

f

oj andere Provin tien , die cnihrc Rdigie hadden p

^ig ni^Uby de Unie zouden mo^en voegen, mits •

•in dat geval , dit iïük van ;^elfs fprak (5)* Gelyk
«deze last der ^aatèn van Zeeland^tn döorftaand .

bewys Oplevert van derzeiver iever tot vastftel-

-linge der Kerorniaric , zoo doet zy ook klaar zien,

-dat niet 'Uitleen de Staatcii van Holland zeker

«I» befluit namen o.ti te bJyven by de ËuanfielU

fche Gerefortneerde Religie" (6), gelyk lom-
mi^en, enkel tot verdediginge'van h«n grondbc-
ginzel, roen zy in Holland de machtigften wa*
ren , hebben gedreven (y) , maar dat ook de
ander i& vereenigde Landfchappen , inzonderheid
JSeeiand 9 zulks hebben toegeftemd 9 en aange-
drongen, gelyk door anderen reed$ omftandig is

b<iwczcn i^). ^ Be-
...*(t) Kerkelyk Pttinttboek II dcH, bl. lo—xt*

(«) y;3r NeJerl. Oor.ofjen XIII boek» foL t«J.
(3) Vnder.'rüvl'jh- htftoric VIT der I , bl. 315 . 3I<^.

^» {4» Bor^QdKul Oorlogen XVTIT boek, fol. 1 j , 3^.

fj) TVotr len rfer Scaaccn s u\ ^retand^ 2t> Junv ijöj. MS*
•»j U) Kcri-clyk FUkaaiboek I. deel , bli 2—4 '

(7) Br.'A.:t Hiftori» der ileformaiie I deel, bl. 692.• (S) Hu,jnius Wf p-lc!i:ilr des HeiligdoOW t ki^SÓ^gOf Ca&UtttCk

Digitized by Google



1

•

^. Behalven deze algemeene , werden 'er ook vei^

Tcheidcne byzondere befluiten gemaakt door de
' Staacen van Zeeland^ tot handhavinge der Refor-
;niatie. De tegenftrevers der gezuiverde leere
i hielden zy in toom. Zy verboden het gaan ftu-

deren te Leuven ^ Douai , en over zyde het ge-
bergte (i), of onder de Jefuiten (2), aan welken

• zy niec toelieten fchoolen te houden (3): zy
waakten tegen het drukken van doopsgezinde
-boeken (4), en befloten ter Generaliteit teinftee-

:ren, dat voorzien mag worden tegen de Doopsge"
' zinden , dewelken zig onttrekken den eed van getrou^
4 Kvigheit aan den Lande te doen (5). Zy bewezen
alle gunst, bekwaam om de Reformatie te be-

• krachtigen , door herftellinge , en vvederopbou-
.winge der vervallene kerken, verzorginge der
Predikanten, en fchoolmeefters met noodig on-
derhoud, het regelen der.fchool-ordeninge (6) ,

• verleenen van Synoden , en door het bekrachti-
-gen der kerken-ordeninge , eerst die van 't Jaar
1586 , die in Zeeland is aangenomen (7), en
eenigen tyd gevolgd, gelyk blykt uit de beroe-
pinge der Predikanten, die na ^t Jaar 1586 in

. Zeeland gefchiedde door den Kerkenraad , en
- Diakonen , en vervolgens ter goedkeuringe aan

- de Overheid aangeboden wcrdt , ingevolge
-van deze kerken-ordeninge, waar van een voor-
, beeld te V^iisftngen voor handen is (8), Nader-
- hand bekrachtigden zy de kerken-ordeninge van
\^ i • X 5 » »«^ -i-' den

(1) Notalen van Zeftand^ i November 1591, 21 Jnly xjof MS.
^
Kcrkelyk Plakaatbock I deel, bl. 702.

^ 7 jy «

(2) NoLuicn van Zeelmmi , 10 Juny 1596, x? September ij«7 MS.
Kcikelyk Plukatttboek I <ieel, bl. 5t9.

(3) Notulen van Zeeland ter aangciogene plaauen*
(4) Noculcn van Zeeland 26 Aprii I58i MS.
f5) Notulen van Zeeland, 18 Juny 158a MS.
(6) Notulen van Zeeland, 8 February 1583 MS. Kerkelvk PlA^

kaatboek I de«I , bl. 472-475. . .

W
(7) Notulen van Zeeiana, 23 September 1586 MS.
(s; l^rolikbirt Vüsflngfche kerkhemel, bl. 4|,
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.deo Jas^re 1591 , ftelden ordre op de vercaalinge

van den Bybel door den Heer Philips van Mar-
jfijT van Si. AldegondSf 't W6lk ook in HoUand
sgefohi^dde (i). Ook gaven 27 bevel om dea dig
j^lfis Hme^rd^üyk ce hDodCDf en (boden ceti

.CoHegie , cn beurzen toe , voor Studenten ten

.dicnlle der kerke ; alles blykende uit de reeds

^aangebaaldc Notulen der Staaten van 2eekm4 iz}.

«Onder ^ CO na hec vcrwacdbeftier desGraavtivioii

Jt^Hasur^ littro de Scaatea van imoioto

.zorge gaan om de Predikanten binnen de paaton

. van hun ampt te houden , op dat de Reformatie

fïkïtx, mochte gefchandvlekc worden door twisten,

.CO OineeniglMdca». . 2y "Jconcfigdeo den Predikao*

.1^ teo aaOi qoi getteeotebiaoeo J^Mmèé'éMr

.,tf hcinac predikatiën enz. in devair te hoodafr»
ftelden ordre tegen het exorbitant prediken op

^ het ftuk der Regeringe , en bevalen dat geene

!iv M^iAfrf l(ig zouden bemoeien met de Rege-
.n ri^st*'ii3).. Wanc.aUiocwdhecgtfsaotfiabap der
-Ifed^pJaadfcbc Predikanten aan Kmingin fttoi-

.éffi van Engeland j tot voorftand der Reforma-
. tie , door Prins Maurits goed en noodig gedacht

«W^^fdi;» en de Scaa;ea van £$iUiiad de zaak ook
ivoor goed hielden» miiar nodiciaa oonfeddon
.jdac |iun9e ^liniftera nieta behoorden te éotti son-
.der die van Holland ^ en dat zy deshalven zou»

.den fchryven aan de Staaten van Holland ^)

,

j&hynt ecbtj;r..$üe boeeoding naderhand aange-

^
m^rkt te zyn als eene bemoeing mee de Regeringen

. gelyk tiic ookx in Holland dm voor fcnynt gc-
iu:hc te zyn (5) T is vermoedelyk dat de Staaten

van
(i) Kerkelyk FUkaatbcek II deel, bl« iS2^it4.
(s) Noialca v\n JSÊêUmê tSttm 1586» tfSr» 1590—ii9f,
(3) NoLuUn «wa IS April» 99 Mfy isa?» t^i^mjm»

' ly t5«9 MS.
(4) Btr Nederltnarche Oorlogen XXIV boek, foU 75*

(5) hêt NgtelmélUit Oorlog^a SXIV lil.
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van Zeeland, op voorgang van <fie van Hoücmd
ii)p ook bet>beD goed gevonden "de Predikant

m ten onder* «cd te brengén ^ dat (^en Statten

u Generaal ^en bysonder.dic van JMamt^ en
,j de Gecommitteerde Raaden « mitsgaders de

9, Magülracen der Steden , gehouw , trouw , en
n onderdanig zouden wezen** fa), zoo nochtans

,

dat die veel verfchUtvan den eed» die ia 't Sticht

WQn Ufntk$jöóa^4e PolitüGO kerkett^ankoinge
der Scaaten van den Jaare 1 590 réeds was iitge^

voerd, cn in Holland van de Predikanten ftond

gevergd te worden , en welke aldaar vele 2wa*
rigbeden onqiioecte. De hiftorie van den eed der
Ftedilomteti in Znkmd^ te omftandig om Uer

Eheelmin te Voegen » aal in een bjrsondete vcc<»

ndclinge, achter dit kort verhaal^ volgen.

Voorts ftrekte het niet weinig tot uitfluitinge

van tiet Pausdom , en bevestiginge der Refórmap
,

ciet dat de geeftelykegoederen wierden verkocht
en de PrwtomtMr oC liet Bia(chop-anipt, wierdt
vernietigd in Zeeland , volgens 't fcnryven der

vyf gocd^" Steden van Zeeland in hunne verkla-

ringe aan Prins IVilkm VEL den Jaare 1581 (3)^
dat ^ het IVeiaatfchap vin MiddeUmrg in Zeekmd
m ophieldtf en ^ selve. genoegzaam ganach en
u geheel aldaar ^rnietigd was , mits de gehee-
m ie vcrKcxipiiigc van alle de goederen » en de

^ groote meenigte van landen, die de Pralatutê

éf toebehoort''. Toen de Staaten van Zeeland
befloten» in den Jaare 1577 1 om in 'c openbaar
•e verkoopen de goederen van de Abdye , reea
^er een zwarigheid op, of dat niet zou konnen
icbynen te ftrydon tegen de Bevrediging van Gend

^ en
(i^ B$r Nederl. Oorlogen XXVIII toek, tbU tl. MnMfk flt^

kAAeboek 11 deti , bl. 256, ^f o.

!2) Nomien van JZeeland, 13 November 1391. MS«
3) Aru i9, Bwtbarm op M^^gtrtkÊrg U éè^i,
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'en in 't byzonder tegen het 20 , en 21 artikel vm
dezelve (i). Waarom zy verzochten aan Zyne
ExceHentie , Wxm IfCiUemvan Oranje^ éa^t dooft

de Generate Soacea^ of den KaadtVao Scaacea
geeit' opfidiniting'va&./verkoopinge nnichc wor-r

den verleend op verzoek van eenige Gceftelyken

,

pm dar dezelve niet gefchiedde tegen de Bevredi-

gLnge vauG^n^ymaar wegens c^achterheden^dieia^

, 'SXtenovcr de vy f en veertig duizend pondm vlaamt
bedrbegeo(2). OoJ^mndea 2y:denPtelioand&|iodSi

Daar Brusfet, om-^t aan de Scaaten Generaal tever^
toonen (3). Dus had die verkooping voortgang ,

cn werdt gevolgd van de verkoopinge der Gee-^

ft0tfk$ iandm ia WeUcberm ten Jaare wel<i

loe ,^qrn geconfenteert cc verkoopen^fy die vaa
» MüUelburg , f^iiijingen , en * tot betaa-r

^ liuge van oude fchulden" (4). De ccrfte Bis-

Ichop van Middelburg iV de Castro overleden
^ynde » wetrdc hec afdoen en atiteiien. van (^en

J^fchop» en zyrie Officieren gefield. cerdiscnD»
«ié. van de Steden , om dat de Bisfchop vair

.Utrccbi f aaii wicn voor het oprichten der nieuwe
Bisüumuicii liet kcrkc-lyk rechtsgebied over^t'^-

Icmd behoorde) daar aiiec ia voorstiet # en "die

m • perft one n l\x()fQ€tM;^nDfmJoban ce favorifeerenf'

is) I g^Iyl^ VM Stryen , behoenfde opvolges
in 't bisdom van Zeeland^ zig met de daad by den
vyand ophielde. Het aauflaan, en verkoopen
van de goederen der Abdye te MiddMtêtg, die

€en der ryklte van Nederiand waa » kan aanlen
dinge gegeven hebben aan Parmaf om op naam
dea Konings/den zevenden Oddber 1579, een

al*

' (t) CentfclM gefbhUdeniireii Toau I» pag. 98t.
(7) Tjy!3r.^en, hl. 53- NotQlen v&n Zpfkindff lï.OMl^Iir^ M&i
(3; NM.a:ca w.r, Zi>*fr.rtti^ 1$ O^obcr IÏ77. MS»

Nuiuien van j^eeiandy 14 April 1578» MS.
(5) Nocaieo faa^fte#, 14 Aprü 1578* M5«

t
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allerlcherp^t ptakaat uit te geven tegen de vei^

koopiiige vao goederen $0ib€bo9r$ndÊ Ahdyfft^^

^Shojhtm r. t. V- '1 zy ly tyut van emfrUmtkn^
quotifatien i impojitien, of andertints (i). üoch
de Staaten van Zevland kreunden zig t^ïqi aan dit

j>lakaac, of aao de dreigementen, doorParma daar

gedaan^ nuttr .verkeeideo. de geefielyte goer
deren ten nutte van de gemeene isaak ^ .csr- tot

onderhoud van kerken , fcholcfi » en «LeeMurs »

waar door de Roontfche Geeilelykheid haaren

machtigllcn ileu;c in Zeeland verloren heeft.

£eif» Mordcri^^ de Staaten van alle mans-per-

jbonen» die onderhoud wilden gemeten uit d<
geeftelyke goederen , dat zy alle geeftelyke goer
deren, die loi hunne kennisfe kwannen , zouden
openbaar maken, waar toe een zeker formulier

vaij^eede , ten Jaare 1580 , voor zooddnigen

\verdt opgefteld (2)« Midlerwyl giQg^n de JüNCaah

ten voort in 't Jaar ijgi, met de verkoopingë
der geeftelyke goederen, en landen, gelegen by
Steenbergen , en in het Eiland van Scbomuen ,

weike te voren aan de Abdye van Midiielhurg

.toebehoorden (13)., gelyk de Regeringc van Ziigr

rikzee in 't b5mmder befloot de gpederen»
Godshuizen der Roomschgezinden ten Jaaré 1583

• te verkoop en (4^ Door zulke , en foortgelyke

zoigvukii.c fK^Huire^^ der Oppermacht is de Kcr
ibfmaüe in Zeêhnd , voor bet einde der zestien-

(de: eeuiifcV op zoo vaste gronden gevestigd , dac

tiei^elve onverbrekdyH » tot hedea toe 9 bly*-

ven ftaan.

Niet min yverden de Kerkel]|^mi« om met
'sLan(^

(i) Bor NederL Oorlogen XIV bo€k»foi. i^U
(2) Bylaagefi , bL 5i , 5a. „ . . ^ \ ^ ^ j
(3) Nbtolcn van «ton Raad ordiwir dtr «t«dt -örrttwr» d«nn

Jany, «n 9 Jahr T5Si#
. . ^ _

(4) Nocite TOi dtsft«»d ordinair Ti^ «^ifWto/» 4 ^ ^H?

Digitized



I

S34 Kort VmkAAL out Rstouukiti'TiJi

^ Üands Staaten , cn onder derzelver befchermin-

gt » gocdkeuriag^ » de Reiojmutcie in ^e^iand
tt grondvwcen op oow^kbane snittn » door vele
heilsame mkUelenn te feramen » en wcrkftellig te
maken, op dat alles in de kerke deftig, en met
orde zoude gefchieden , en de Icere onvervalscht»

faec woord gezond « ca ooverwerpelyk zoude
blyvm.
De loerfcenraadeti ^ beftasnde iitt PreAkanteii

,

en Ouderlingen (A) ,die 'er reeds alomme geweest
waren (i) van, of voor den Jaare 1566, werden
wederom ia alle Steden » en doipen , aangeileld
federt 't Jatr 157» tot löoo» en no toe, om de
Icerkcucht eorgvuldig'te behartigen. Op wefte
Wyze het kerkbeftier (Jaar ingeoefend werdt, is

my gebleken uit verfcheidene kerk-boeken van
dien tyd. De verkiezinge van Ouderlingen» en
Diakonen » gefchiedde door de gaofche Gemeen-
te, terwyl eerst tegen het einde 'der zestiende

eeuwe verandering in dit (hik is gekomen. De
kerkelyke tucht werdt 'er zeer nauwkeurig ge-

houden over de Predikanten , en alle leden der
Gemeente 9 welke niet alleen beftraft werden $

, als ey afweken , maar ook qpenlyke lbhnldbe<-

kentenisfe moeftcn doen voor de geheele Ge-
meente, die fomtyds van den predikiloel afgele»

zen werdt 9 als zy ergerlykheden in 't openbaar
faoddefi begaan, waar van my een meenigte van
voorbeelden is voOTgekomen fai de kerk&boefceii

Vas Bruinisfe, PoorwUei, Ctk Nieuwerkerk} doch

(A) de DUkoaen behoorden eigeolyk niet coc de KerkenmBdeo

,

•eiyk blykc uit de Zeeawlche kerken-ordeninge 'sjaars 1591 ArU
3,4, -',11, S9, SS, tn 83, doch in gevml Tsfl nood mogen tf
daar toe j^eroepen vordên , volgent Art. 34. Toen de kerk van

£ruinisfe ^ den 21 ApriJ 1591 , een DiakoQ totdcClasfis van
wn afzonde» befloot de»e, den 23 April, dat 'er geen DiakoneO

ik

«MT teodea verfbbynen , om <

, roige ns het ftjftirtnib nm
' (i)£Ms»a^

f Otidcrtfiie«i

liHe
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ik ontzie dezelve afzonderlyk te meldM» * Mes
ricbue ook Claslen op in alle de voonmanifte El-
Janden van Ziekmd, 200 dra Vr zigeen bekwaant
aantal van Predikanten in dezelve bevonden, om
de kerken met gemeenen raad te bellieren, en al-

Je voorvallende verhinderingen der Reformadë
uit den weg te raimem Men vindt wel tiiet

meer dan twee Clasfen van Tbokn en Schouwen ,

die in \ Jaar 1588 , op het verzoek, en de voorllel-
linge van Prins Maurits , hun advis gaven over dc
vredehandelinge met «Spaq/r i doch dit heeft waar*
fchynlyk zynen óorfprong nlt gebfek van het
antwoord der andere twee Clasfen , dat den hifto-
rie-fchryver (i) niet zal ter hand gekomen zyn.
De eerfte , en oudfte Clasfis in Zeeland my
voorgekomen, fchynt die van Zierikzee te zyn^
opgericht, en gehouden onder, en door het be«
ftier van den Predikant Herman JMMéd, ten Jaa-
re 1573 , alzo die vaa Dordrecht gewagen van
het Cwtur te Zierikzee^ \ welk over het leven,
en den dienst van Arnoldus d$ Steur » zyn oor«
deel uitfprak (a), ten zy dat de^e byeenkomsi
geweest zy een vergadering van Regenten, Pre«.
dikamen, en andere kcrkenraads leden binnen
Zierikzee alleen. Al was *er in Schouivcn toen
reeds een Clasfis geweest , dezelve ia zekerlylf
weder verftrooit, en te niet geloopen^ na dat
Zurikzee , en het geheele Eiland van Schouwefi

de Spanjaarden overging, en heeft eerst na
het Jaar 1576 konnen herfteld worden. Met
meer zekerheid weten wy, dat in *t Jaar 1574 ^
toen geheel Zuid-Beveland , en *t land van
Annodionder de Spanjaarden waren , in Zeefan4
twee Clasfen zyn geweest I. fFakberen, II. het

Ö&1?JA4 ?««ot«Xnv boek , toU 69 f 70.
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land van Scbomvtn^^ en Duiuehnitf volgens de-

yerdeelinsL' gemaakt in de Synode van Dordrecht,

den i6—18 Juny 1574 (i). Ook blykc , dat,
in den Jaare 1575 , de ClasQs van H^akhereu
lïQcK ft^ind greepj, als wier gevolmachtigden ,

XiirofpOus-p Mi^rode ^Francisei ^en van der HH'-
fl^öj, Predikanten te f^lisJJtigen , f^re, j^rnernuu

deüp en Middelburg , uit naam, en onder het ze-

van deze Claslis , eenen brief fchreveu , en
teekeoden aan de Nederlandfche en Franiche
kerken » die als vreemdelingen in Engeland ver-
keerden (2). Deze Clasfis heeft ftanu gehouden
tot heden toe, en is in getal v^n leden allengs

vermeerderd, door dien fommige kerken van
PTaanderen zig tot dezelve hebben gevoegd*

• Want na dat de Vlaamfche kerken meerendeels
waren uitgeroeid door den Prins van Parma, in

de Jaaren 1584» en 1585, zoo dat 'er geen an-
" dere overbleven ais Ntuzcn, Sluis , en Oojïendep

die te klein van getal , en te afgelegen van mal';

kandèren waren» qm eene Claslis ulc te maken
(die 'er te voren in Vlaanderen tot veertien toe

waren (3)), fchr^ven die van de Clasfis van
fj^akheren brieven aan de Vhamfche kerken, met
verzoek 9 dat zy zig onder die Clasfis wilden be-

feven» als appendentien voor ilezm tyd, zoo als

et naderhand in de kerken-ordeninge van 2^ee'

/afi^i 's Jaars 1591 is uitgedrukt (4); aan welk
verzoek , niet zonder grooce tegenkantinge van
vele leden des kerkenraads, eindelyk werdt vol-

daan (5)» waar door die Vlaamfche kerken zyn
ge-

(l) Artikel 9. Zie de kerken-ordeoingen der Gereformeerde Me-
derlïmdftiie kérken , bh ts , der uitgave ce IDrfft 16^9,

(t) GerSffii Scrin. Antiq» Tom. I, Mg. 094—«96.
(3) /r. iS tf^aifr HiOode der Hervfirmdè kerke te QtHé, bU

•4—86.
(4) Artikel 36. Aftt Synodalia yaa heiland* bl« x8«

• (f} Aacn IfM , ' • .

• 9
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•

geraakt onder de Clasfis van PTakheren^ gelyk
ook, na het Jaar 1586, de kerke te ^xel^ en
vervolgens^ na de herwinninge, die vzn Stuif ^
cn het ]and van Cadtzant^ en Kzendyke , allea

voor dien tyd , en niet by publique authoriteit
, ge-

lyk fommigen meenen dat men kan geloovcn (i).
Het was enkel infchikkingeen bewillinge van een
gedaan verzoek , zonder dat ik my voor het te-
genwoordige daar over verder inlate. Behalvea
de Vlaamfche, zyn ook de kerken van Noord*
Beveland by de Clasfis van ff^alcheren gekomen ,

'

.

waar door dezelve, in getal van leden , de aller
grootfte van gansch Nederland is geworden.

In Schouwen en Duiveland weet men met ze-
kerheid, dat reeds in 't Jaar 1577 een Clasfis is

geweest, welke met de Konfiftorie van Zierikzee
by fmeekfchrifc verzocht aan de Overheid dezer
Stad , om Hehnichius by den gewoonen Lccraar
G. van Cuilenburg te mogen beroepen (2). Ook
wordt *er uitdrukkelyke melding gemaakt van dc
Clasfis van Schouwen^ in de handelingen der Sy-
node van 't Jaar 1579 (3). Zy bellond uit de Pre-
dikanten van Zierikzee t Brouwershaven, en hec
platte land ; en zyn uit dezelve eenige leden af-
gezonden na de Synoden van Zeeland , van den
Jaare 1581 af, en vervolgens.
De eerfte Clasfis van Öoes , of Zuid Beveland

is gehouden in de maand Mey des Jaars 1579 ,
toen beftaande uit negen leden (4) , wier getal
toenam naar mate , dat de kerken van Predikan-
ten in de Stad, en ten platten lande, werden

fi) ffmimimi Statisch Vtaamdertny bl. 64. Want de voorden Tan
de Synode te Tb^len 1638, Kap. XI Art. 2 moeten geeneins in de«
Mn sin worden opgevac Zie AdaSynoda'ia Zeelamd ^b\. io6,

(2) Notulen van den Raad ordinair der Stede ZttrikJUi ^ xyMo*

.4) BotlWMl OAober 1719» h\.^ .^.^ .1,.^ /f.j

voor-

^ É. urn» itd*.<4.i k
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voorzien, waar by naderhand eênige kerken vsin

yiaanderen zyn gevoegd, in hoedUnigen llaat die>

zelve zig noch bevindt*

^j.Wanneer de- Clasfió van Tholen zy opgeribhc:^

en of dezelve in den beginne met de Chsfis van
Schouwen f of aanftonds met die van Bergen op

^oom vereenigd is geworden , zoude ik met vol-

le zekerheid niet kennen bevestiger». ïk vihdf

op de Synode vzDf Zeeland 1579, en 1581 göct
afgezondenen van de Clasfis yaiv Tboton^ maa^
eerst op die van 1593, vervolgens op alle an-

dere. Evenwel fchynt my toe dat 'er al vroeg
een Clasfis van Tholen geweest is, om dat ik

reeds ten Jaare 1577 meldinge vinde van de Clas-

fis van Beoojien-Schelde in onderfcheidinge vaii

die van Schouwen (i), en in de Synode gehou-
den te yiisfmgcn , den 21 February 1581 , ge-

handeld wordende over zekeren twist tusfcheo

de Clasfis van 2krilaee,cvi Barthoiomeus de Houcii^

is den laastgemelden opgelegd genoegen te geven
aan de gemeente van Èt. Maartcnsdyh , en aan de

Clasfis van Beooflen-Schelde , welke die van Tho*

ten^ \ zy alleen, of vereenigd met Bergen op Zoom^
moet ayn geweest, alzo uit het volgende blykt,

dat St. Maartensdyk toen behoorde onder een
Clasfis, aan welke zy een beroep zoude voor-
ftellen (2). Déze Vergadering beftaat, tot nu
toe, ulc de kerken van Tholen, en van 'tplatcö

land, benevens Philipsland, en f^osfemeer , gelyk

zy vereenigd blyft met die van Bergen op Jooom,

cn het MarkgraafTchap. . k- » -i-f.t'J

• Het was een bewys van de hoogachtinge , wel-
r • noi .'^ •> ^.^ .'4 j6rint,^'\ d-yrsri^ • fce

' (z) Koralen ytn denKaad ordinair der Sted« Zitriizff y v^NM
vernbcr 1577» ait welke blykt dat de Clasfls van Scbm^f^ ^ en
Beoojiert'iicbeliie famea eea vercoek dofo MO dfi Hcgeriose titf
^tefikzee.
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ke Prins Mauritr aan de byzondere Clasfen van
Zeeland toedroeg , dat Hy aan dezelve , in 't Jaaf)

1588^ vroeg, of naen , met God> eoodanigeiv
vredehandel niet Spanje zoude mogen aangaan »

waar mede de openbare oefening der Gerefor-j

meerde Religie, gelyk ze tegenwoordig hi^r i$|^

zoude uitgefloten worden (0? Deze vraag van
Prin5i Maurits fchynt de eenige oorzaak te we-^

zen , waar door de Predikaocen van^i?^/b»rf,zoaï

wel als die van fommige andere Provintien, bp-» .

wogeo werden om een kerkelyk gezantfchapaan
Koninginne Elizabetb te doen , ten einde Haar de
zorge voor den gezuiyerden Godsdienst op diQ
aanftaande Vredehandelinge aan te bevelen (2%^>
Gelyk de Clasfen zyn gehoud^ tot raadgevin-*

ge aan de byzondere kerken ^ ond^r dezelve be-^

boorende , mitsgaders toe uitvoeringe der bcflul-»
'

ten , zoo van de Oppermacht, als van de Kerk-
vergaderingen van geheel Zeeland , dus;zvn 'ei{

ook Synoden gehouden in Zeeland^ om beflul-

tente (memmen, die den bloei der R^ormatie^e^
het welzyn v^n de gezamentlyke Clasfen, ce^

kerken van Zeeland bevorderden./ vmI ^
c Doch die Synoden zyn in de zestiende, zeven-
tiende , of deze eeuwe nooit Jaarlyks , of op g^-r

zette tyden gehouden wat moeite ook de Sy^^
• noden van Zeeland hebben gedaan om dit te ver-i

krygen , gelyk men daar toe pogingen, belToo^;

aan te wenden , en goed vondtj^ in de Synode'
gehouden te Goes in den Jaare 1620 » aaa te hou-i -

den by de Heeren Staaten van Zeehnd om it%

elk Jaar een Provintiale Synode te hebben. Docb
' fUt verzoek was viucbtelooa. De Staaten oor^

^cWcD, dat. het ^amenroepea vap. d^ Synodq
m • Y 2 - ' moest

1

(i) Bor Ntd^rtwidiche. Oarlogeu XXIK k)«kl. I^k <58k 4 „ ^)0.

M HtdttkD4rclèc Qorloifa WIT fmky 74x. M .«>
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xhoestblyven ter Hunnervrye beftellinge , als voor
dezen, om, na voorgaande verzoek, daarop te

worden gelet, naar vereisch van tyd, enzaaken (!)•

De laafte Synode van Zeeland ^ gehouden te

T'holen, in 't Jaar 1638, befloot wederom pogin-
gen te doen tot het verkrygen van een Jaarlyk-

fche Synode (2); maar de uitkomfte heeft ge^
toond, dat dit verzoek niet is ingewilligd. Iij

latere tyden fchynt *er by fommige gelegenheden
wel een voornemen geweest te zyn om in Zee*
tand een Synode te houden, maar zonder gevolg.

Toen de gefchillen over het beroep van den Pre-
dikant IVtlhetmus Momma, in het Jaar 1676, aan

de Vcrgaderinge der Heeren Staaten van Zee^
tand waren aangebracht , wilden Zy wel een Sy-
node doen befchryvcn uit de Clasfen van Zeeland,

tot dewelke , die zig bezwaard zouden vinden

,

konden appelleren , gelyk de Staaten , kort daar

aanhebben goedgevonden, en vcrftaan, dat uit

99 de refpeQive Clasfen van deze Provintie zal wor-
9f den befchreven een Provintiale Synode, wor-

dende den Raad geauthonfeen , en gelast, tot

t9 het houden van deze Synode , tyd en plaats te

9, bepalen** (3). Doch hier kwam niets verder
van, blyvende dit befluit zonder uitvoeringe ,

xnisfchien om dat de Kerkelyken, hebbende nun
oogmerk bereikt om de Predikanten van t/^r ff^a*

jen , en Momma te weren , een Synode onnoo-
dig oordeelden , vooral om dat het zoude gehou-
den worden onder de prajidie , en moderatie van
Gedeputeerden uit Hunne Edele Mogende , zoo als

'er in de Notulen Haat: want de kerkelyken had-
den reeds getoond in de Synode te Tholen 1638,
dat zy weinig behagen fcnepten in zoodanige

»

en
(i) Kap. I Art« lo» A£bi Synodalia yan ZêtUmêy bU 49.
ra) Kap. IX Are 9. Ada Synodalia van Zeeland , bl. xoa , \9%m

11) Mvcilea dcc fiutico vu Xftioëé, 8 9 Occesbcr iW*
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cn foortgelyke uitdrukkingen , die zy voof
vreemd luidende hielden, en waar van zy nadere
verklaringe verzochten. Zelfs nam men aldaar*

in overweginge, of de Ed. Heeren Gecommit-
teerden, in 't verkiezen van den Prafes, ^sfes»

Jbr , en Scriba, een decijive Jiemme zouden heb-
ben , en of het noodzakelyk , en gebruikelyk was ^

dat op alk deliberatien eerst haer Advys zoude wer^^

den gevraeght (1). Deze handelwyze kan aanlel-

dinge gegeven hebben aan de Heeren Staaten ,

dat zy zoo gereed niet waren om hunne toeftem-

minge , tot het houden van een Synode , te ge*
ven. My is bericht, dat honderd Jaaren na de
laafte Synode, in 't Jaar 1738, 'er zig gelegen-
heid opdeedt om , zonder veel moeite , een Sy-
node in Zeeland te konnen verkrygen ; maar ook
dat die genen , welken toen geacht werden pilaa-

'

ren te wezen onder de kerkelvken , daar toe zeer
weinig genegenheid betooncien te hebben. Of
fchoon nu, federt den Jaare 1Ö38, geen Synode
in Zeeland geweest is, nochtans verklaarden de
Heeren Staaten in latere tyden , dat zy geen Sy-
node zouden weigeren, als 'er die noodig was :

want zy hebben op 't verzoek der vier Clasfen ^

om Jaarlyks een ordentlyke en vrye Synode te
hebben , geantwoord: ''Gelyk Hun Éd. Mog.
M nooit hebben onderlaten , wanneer Hun noo*
„ dige gevallen zyn voorgekomen, na voorgaan-

O de benoorlyk bekomene informatie^ door een
#9 Conventuf , Cwtuale vergaderinge , of Synode
99 daar in te doen voorzien , zoo zal daar in , op
«1^ voorfz. grond , by Hun Ed. Mog. in 't vervolg

^ ook geen zwarigheid worden gemaakt** {2).

Wel is 'er in Zeeland een Clasfls Synodaal ^ doch
. -iT . . >T i. Y 3 * •ii^'vr/? die

(f^ AAi Synodalls ran Zfetafié, bf. 73—75.
(sj Nouleo der Statica v»» Zftlamé^ tl Fibmiy izitt
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•die Uitdrukking.geeft niét te kennen , dat die das-
dis een hoogere kerkelyke Vergadering zoude zyn,
•dan andere Clasfen , of eenig Synodaal recht be-
•zitten; maar dit beduidt alleen, dat de eerfte Sy-
node, welke ftaat gehouden te worden, in, en
onder die Clasfis zoude worden gehouden , ten
.Welken einde aan zoo een Clasfis Synodaal de
-Handelingen, papieren, zegel, en wat iets meer
is , werden overgeleverd. Zoo was de Clasfis van
Thokn federt 1620 tot 1638 de Clasfis Synodaal
geweest , gelyk federt 1638 tot nu toe de Clasfis

•van tf^akneren zoodanig is, en blylt tot dat in

Zeeland een Synode zal gehouden worden (i).

Insgelyks worde in Friesland die Clasfis de «Sy-

nodale genoemd , welke de uitfchryvingc van den
tyd, en plaatze der aanfl:aande Synode doet, en
waar onder de kerk, daar het Synode zal gehou-
den worden , behoort , en die de Gravamina
aan de andere Clasfen toezendt (2). In Gelder^
land wordt de Synodale kerk geheten , daar de
Synode wordt uitgefchreven en gehouden, (3).

—

In de Synoden van Zeeland is ten opzichte van
de handelwyze omtrent de Gravamina eenige
verandering voorgevallen. De Predikanten der
drie Clasfen (die van Thoten wegens kwaad wêer
niet hebbende konnen komen) vertoonden aan de
Heeren Staaten van Zeeland ^ dat voorheen de
Gravamina aan de Staaten niet wierden opgege-
ven; maar "elk heeft zyne zwaarigheid indeSy-
%9 node 1591 ingebracht, en die isdaar afgehan-
M deld. In 't Jaar 1597 heeft men begonnen pun-
I» ten van befchrvvingc te willen hebben, en in

w de Synode te Coes 1597 is eerst dat befluit gC'»

rft>'>^"' \x^ Tt^. . ..tahCiw X.: maakt,
;:fl) Aöt Synodalia van ZeètanÉ , bl. 74» 75, X«3 • To9, 109.

{%) Kerkwetten van Frifsland Tit. XXUI Art. 16, Tit. XXIV
Art. 1, Tit. XXVI ri Are. t. .

^ ^
• \

(3j Synod&ie Rcfoluüea van GtliUriand^ bL S2, 99,.idx.» iQt*

I
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0 maakt, dat^men de Gravamina èan de Clasfen

u zoude toezefixlen; maar noch zyn de GraT;a-f

if mfwa den E. E. Heeren Gecommitteerde Raa*
m den niet overgegeven , dan eerst in 't Jaar 1602^

n als de Synode ce Tholen zoude gehouden wor-
ff den, en vervolgens alcyd, waar over de ker^»

n ken geen zwaarigheid gemaakt hebben" (1)1
maar wel als eenige Gravamina ^ door de Clasfen

overgegeven, werden uitgelaten, of veranderd «

gelyk wd gefchiedt is (2), zonder daaromtrent*
de Heeren Staaten van befluit te doen veranderen
door hunne vertoogen , als die zullen geoordeeld
hebben dat hunne authorifatie , die de byeenkomst
paoest voorgaan (3), zig zoo verre behoorde uit

lid^ ftrekken. De middelweg , door de Synode
van Tholen 1638 beraamd (4), is ook van geen
gevolg geweest. — Alhoewel men veilig mag on-
derftellen dat alle Synoden gehouden zyn met,
kennisfe , en goedvinden van *s Lands Opper-'-
macbt, is het echter zeker, dat men fomtyds
niet noodig oordeelde eenige Leden uit de ver-'
c:aderinge der Staaten tot dezelve af te zenden
C5)# gelyk ook in fommige Synoden van Zeeland*^
geen Gevolmachtigden der Staaten zyn tegen-
woordig geweest, niet alleen in die van 'c Jaar

1593 > gelyk fommigcn meenen (6) , maar ook in

die van 1579 gehouden te Goes ^ en die van 1581
f^thoxxdtnxt yiisjtngcn ter voorbcreidinge van de *

Nationale Synode in dat zelve Jaar te Middelburg

bijeengekomen. Doch naderhand verfchenen al-
'

1 \^^\ c^w e
• Y 4 • ^ini tycj

*!t^C>7otulcn van Zêtlandy x8 September 1619, 5» 69 zt, Z2 Fc«
brotry i6so.

(3) Kerken-ordening 1591 Aru 4a. Aft« SynodalU van Zeeland

^

W« 2C, ; .........

;

(4) S«cx IX Ah- 9. Ma ^ynodalla yan ZteUnd^ bl. to^,-
'

\

^AMyBfmdt HiAoriejl«r Raformacie } deel» bl. ^73- . 1.
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344 Verbaal dkr Rsporuatis vah

tyd eenige afgezondenen uit de Staaten op dc
Synoden, gelyk ook in de Coftus» welke van de
Synoden daar in alleen verfchillen, dat ze over
een enkele zaak of perfoon zyn by een verga^»

derd, *c welk in de zestiende eeuwe nooit ge-
fchiedc is, zoo veel ik wete, wjarom het ver-

haal van zoodanige Cwtuak vergaderingen tot dit

Averk volgens myn bcftek niet behoort. Doch
gl waren de Gevolmachtigden der Heeren Staa*

ten gezonden in de Synoden , derzelver befluiten

hadden echier geen kracht van een verbindende
wet, ten zy dat dezelve, na byzondere herzie-

ninge , en nauwkeurige overweglnge , door dc
Staaten waren goedgekeurd, en bevestigd (i)

,

gelyk zy , zonder daar toe verzocht te zyn , de
Synode van 't Jaar 1591 goedkeurden (2). Maar
geheel anders ging het met de handelingen der
Synode van Goes 1620 ; want derzelver goedkeu-
ringe moest door de Gedeputeerden van deze Sy-
node een en andermaal verzocht worden (3), ea
werdt eerst na vele overwegingen verkregen (4).

In Zeeland heeft men niet meer dan drie Syno-
den , die door de Staaten bekrachtigd zyn , te

weten die van Middelburg 1591 , van Goes i620f
cn van Tholen 1638. üc overige Synoden van
Zeeland zyn alleenlyk kerkelyke beraamingen o-
ver kerkelyke zaaken ten nutte , en vastftellingc

der Reformatie, waar van ik hier de lyft, toc

den Jaare 1600, zal laten volgen.

De eerfte Provintiale Synode van Zeeland is

«

gehouden binnen de StadCror/ , den i4 0dober
1579» daar Praefes was jobanms Gerobuhup en... Scri«

ii)

Afta Synodtlia vaa ZêeUmd^ M. 3f.
s; Ada Synodalia van Ztêtamd^ bl. 34«Stf.
3) Noculen van ZteUmd^ as Mey » cn 6 Noreaber xdtow

(4) Noculen van Zftianéf x6 Sepienaber, t« 16, 17 Tlfiuriilm
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•. Zeeland dr de XVL Eeüwb** B45

Scriba Johannes Miggrode^ die dezelve bok al-»

leen hebben onderteekent: , wordende de-naamen
Mier andere leden niet gemeldt. De beO uiten de-»

KT Synode , tot vastftellinge der Reformatie

,

kwamen hier op uit: "de Gekommitteerde Raa- '

99 den zullen verzocht worden om een tweeden
9f Predikant te Goes: wordt raad gegeven aan ciie

-#> van Goes om de arme kinderen tot het gehoor
M des Godlyken woords tc brengen zuilen de
Gekommitteerde Raaden van JZ^f/öurf verzocht

#f worden acht te geven op de aanftellinge van
pf Diakonen, en Schoolmeefters , insgcljks op
M de dreigementen der Papen, de bezoldinge voor
» eenige kerkendienaaren in Zuid-Beveland ^ die
99 *er te weinig waren , en den opbouw der ker-

t, ken aldaar: noch vindt men hier eene bellet*

99 linge over de befchuldiginge tegen een Predi-
99 kant van Brouwershaven ingebracht , en eene
99 bepalinge wanneer de naalle Synode zoude

zondere vragen volgen , die beantwoord wor»
den (i). tr>

De tweede Provintiale Synode in Zeeland is

gehouden te l^lis/ingen, den 21 February 1581,
daar Praefes was Timan van Oo/Jerzee , Asfesfor
Michiel Panneel , en Scriba Henricus Brandié
Dezelve beftondt uit afgezondenen der Clasfea
vau ff^alcheren , Schouwen , en Zuid-Beveland ^
wier naamen uitdrukkelyk vermeldt worden.
Wegens de Clasfis van Thoten vcrfchcen daar
niemand , hoewel 'er in de Particuliere vrcuxgem

(2) gewaagd wordt van de Clasfts van Beoo/ien*
Schelde , en hare afgezondenen , in onderêhei-

' dinge van de Clasfis van Zieritaee. Wat 'er de

•i /I) Bylaigen , bl« 60—6f« * - -i^JhA^^M'*"' ««^ ^^ , t i {
*

(t) Art. 8» fa ^ B/iMgeo, U> 7I> ««^C^
'

99

Y5 le-
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fèdeh van zy, heb ik niet konnen ontdekkend

De beraadflagingen van deze Synode liepen over
een ontwerp van een formc van examen voor
de genen, die zig tot de bedicninge van het Hei- .

lig Euangelie begeven ; de voIfl:i:ekte aannerain-

ic
der beroepingen zonder voorwaarden j eene

aarlykfche kerkvilitatie ; verwisfeling der pre-?

dikbeurcen dan voor, dan na den middag; ker-

kelyke getuigenisbrieven ; verzoek tot onderhoud
van eenige Studenten ; het maken van homiUen

op 'den Catechismus ; de avondgebeden , en lyk-

predikatien; het gebruiken der woorden in het

fiDrmulierdes doops de leere die hier geleerd wordt;

dè feestdagen; verzoeken aan den Raad wegens
gaaken betreklyk tot het huwelyk; ook behelzen

de handelingen dezer Synode zeven artikelen ^

fian de Nationale Synode, aangaande de kerk-

tucht, voor te ftellen, mitsgaders eenige byzon-
dere vragen door dezelve beantwoordt (i). Het
gewichtigfte van alle de Hukken , die wegens de-»

ce byzorjdere Synode aan de eerstkomende Na*
tionale Synode zoude worden voorgedragen , is

rervat in het eerfte Artikel, dat men zoude aan-

houden ora een zekere forme van examen , naar

, welke de aankomende Predikanten zouden on*
derzocht worden (2). Doch dit in de Nationale

Synode te Middelburg in den Jaare 1581 voorge-
dragen zynde, werdt daarop geantwoordt, en
belloten, dat het niet noodig geacht wierdt alle

kerken aan een forraulieri in 't onderzoeken def

Predikanten te verbinden (3). Uit naam van de*

ze Provintiale Zeeuwfche Synode werden met
ercdentie-brievan Predikanten, en twee Ou-

't») Bylaagen» bl. 6y-7j. c ^

(3) ByJaagen. bl. 66.

(3) In de 47A parcicoUere vruse t^o d« NttiojiAlc Sroodc C9
WiéOilburg 1581. MS. . . ^ . , .
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derlii^eni alé'gMtdgwi*^, g^feonJen tót de Natio-
nale Synode (i) , gehouden le Middelburg , defi

29 Mey 1581, en volgende dagen, niet goed-
vinden der Algemeenc Staaten, te Amjlerdam
vergaderd^ welke, volgens de R^gerings-vorme
van dien tyd , buiten twyffel bevoegd u^aren om
daar toe verlof ce dragen, zqo dat de beknibbe-
lingen van fommigen i krachteloos zjm , geljic

hunne befchimpingen , vitteryen^ én uitvluchten,
gefraeedt tegen het gezag van deze Synode door
hen, wier leere door dezelve veroordeeld is , of
die de bandeloosheid ter kerke poogden in te
voeren , ten deele geen fchyn van waarheid heb-
ben , ten deele verachtinge waardig zyn (2). Dc
handelingen van deze Synode 2yn voor 't grooc-
fte gedeelte gedrukt (3) ; maar niet de Faia Par^
ticuliers , of byzondere vraagen , vervat in 54 Ar-
tikelen, en de Caufes Matrimoniales ^ of Huwe*
lykszaaken, begrepen in 16 Artikelen, welke in
de Walfche vertalinge gevonden worden, uit
welke ik hier zal nafchryven de naamen der le-
den, die wegens de kerken in Nederland, en
Engeland deze Synode hebben uitgemaakt , cm
beftierd. De beftierders waren
^rnolduf Cornelii Praefes, Predikant te Delft.
JTsbranduf Balkiui Asfesfor, Predikant te

werpen, ;

Micbael Paneelius Scriba , Predikant te Middelburg.
De naamen der overige leden (fommigen der

welken in 't Walsch zeer gebrekkig waren ge-
Ichreven , en , zoo veel mogelyk , verbeterd zyn)
2yn deze: • * •

Bylaa^en , bl. 71» .

C») Brandf Hiftorie der Reformatie I deel, bl. «73, 674. Üittfmm
èt^eH kerkelrke Hiftorie III d«el , bl. «ir , aii. Zie W. TV

rvrecde «enwffet. dar NedMrl. n^Ioofah^lvd. . hl. f «n vaIm.tweede «epwget. der Nederl. Gelooftbelyd. , bl. 7f en volgg.'
[)) Kerkelyk handboeltje , bl. 113—xyö. Xerkeo^ordeoinfico der
iitform. Nederl, kerken , bU if—tfj*
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Henricus Cortutius , Predikant te Dordrecht.
Codefridus Koragius , uit naam der Nederlandfche
kerken in Engeland. -

Johannes BadiuSm
. Johannes aNieken, uit naam der kerken in óei-

derland.

Ruardus ^cronitu , Predikant in Friesland.
Johannes Fontanus, Predikant te ^arnhem.
Johannes Capito, Predikant te Brugge.
Ferdinandus Leis, Ouderling. ^ *

^
Johannes BolliuSf Predikant te Gend.
Petrus Bertius, Predikant te Duinkerken. >

Adolpbus Briandus, Ouderling.
Daniël Correet

, Ouderling te Fperen.
Adohhus Feltius, Predikant te Corntchem.
ji. Lescallct , Predikant te Canterbury.
Nikolaas Htknaerd, Ouderling van Londen.-
Daniël de Dieu, Predikant te Brusfel.
Joannes Matthias, Ouderling van Breda.
Jean Taffin, Predikant te Antwerpen.
Fierre Moromt , Onderling.
Louis d'Outreleau , Predikant te Middelburg.
JMichel de Ie Houe, Ouderling.
Martiiius Lydtus y Predikant te Amjlerdam.

,
Bartholdus IViihclmi , Predikant te Hoorn.

' Jaques Forest , Ouderling te Alkmaar.
Johannes Damius , Predikant te Haarlem.
Petrus Kcrkenjis, Predikant te Amersfoort.
'Bernhardus Kefekius , Predikant te Deventer.
Petrus Hardcnberg , Predikant te ZwoU
'Alartius Cranis, Ouderling te Campen.
Johannes Gerobulus, Predifcint te Klisjingen.
Thomas Cruterius , Predikant te Ziertkzee.
Tieteman (Timan) van Oofterzee, Predikant te Goes.
Ook zyn achter de particuliere vraagen noch
oaaineQ van zes leden ^^eteekend» waar van

vyf
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vyf der bovenflaanden , en voor zesde Henricus

Rothuf , wiens hoedanigheid niet gemelde wordt>
die my geheel onbekend is, zoo anders zyn naam

. wel is uitgedrukt, waar aan ik twyfele.
- Den lo Juny 1588 is te Middelburg gehouden
een extraordinaire Synode van 2^eeland , waar in

de afgezondenen der andere Nederlandfche ker-

ken gehoor verzochten , en waar in gehandeld

werdc over het gezantfchap der kerken aan Ko-
ninginne Elizabetb van Engeland ^ gelyk omftan-

dig verhaald wordt door Bor (i), wiens geloof*

waardigheid , in dit ftuk , ik geenzins in twyfel

trekke. Dewyl echter van zoo eene Synode
geen gewag cemaakt wordt in de Notulen dier

Staaten van Êeeland ^ en 'er geen aanceekeningen^

veel min eenige Aéen van te vinden zyn , zelfe

niet in twee allernauwkeurigfte handfchriften der
Synoden van Zeeland ^ welke ik bezitte, en ge-
bruike, zoude ik gelooven, dat deze vergade-
ring, door 5or genoemd een Synode^ is geweest
een famenroepinge van Predikanten, *t zy uit

alle de Clasfen vzn Zeeland ^ of, gelyk 't beloop
der hiftorie fchynt te kennen te geven uit de
Clasfis van H^alcheren, gefchiedt op verzoek,
en aanfchryvingeder Predikanten van andere Ne-
derlandfche kerken. Zoo dat 'er geen eigentlylc

gezegde Synode in Zeeland gehouden is federt •

den Jaare 1581, voor den eerften February 1591
te Middelburg, welke goedgekeurde Synode de
grondwetten van het Zeeuwfche kerkbeftier be-
helst, en daarom hier zeer omftandig zoude kon-
nen verhandeld worden ; doch de korte inhoud
dezer Synode is reeds opgegeven doo^ den Heer
Jdr. Amhony de Jonge 9 Heer van Bruinisfe p wiena

.c'i^'i.u J 'f
'

, WOOf*

(i) Kf4f rliQdfthf OorIo|en XZIV botk, fbL 7^ c« v: t<)
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wooxden by SmaUegange te lezen zya (i). Allo

^ hamJellngen vaa die Synode zyn reeds ver-

fcheidcoe maaien gedrukt, en noch laasclyk tea
Jaarc 1755, onder de Aüa Synodalia van 2ee^
land. De gefchiedenis , en verdere omftandig-

heden dezer Synode zullen in 'c breede worden
opgegeven, achter dit kort verhaal, in de verhande-j

linge van mynen Vader over de Kerken-ordeninr
ge van 2eeland. Ik zal derhalven alleen korte-

lyk melden , dat drie Predikanten , *t zy dooi
zig zeiven, en uit eigene bevveginge van zig , en
van hunne medebroederen, of aangefpoord van
tnderen, die de kerken-ordeninge in 't Jaar 1586
gemaakt onder het beftier , en goedkeuringe van
^en Graave van Leicester ^ niet meer goedvon*
den, een verzoek deden om een Synode in jSee*

land te mogen houden (2), en, volgens ordre

der Scaaten , overleverden de poqten , waar op
zy die Synode verzoeken , welke toegeftaan

werdt tegen den eerften February 1591 , zullen-

de de Staajren iemand van hunnent wege afzen^

den om in deze vergaderingc voor te zitten (3)1
wordende bepaald uit welke fteden de Gedepu-?

teerden ter Synode zullen gezondeü worden (4),

waar toe benoemd zyn de Penfionaris RoeU, eft

de Raadsheer f^osbergen (5). Op die Synode was
Daniël de Dieu Pracfes , Jobannes Miggrode Scri-

ba , en Philip Lansbergen Asfesfor. i Kort daar oa

zyn de handelingen der Synode uitgegeven (6) 1

cn van de Staaten goedgekeurd {7)4 /k

• Noch geen drie Jaaren na de. bevestigde ker-

; U'v»:' :: ' • & h ; »•:' h!. f-r^vfctfibr

M Nücalev iter Sfiutcn Yin JZtèlat^^ IT Dec^fite iJtli^lMI^^
U) Kotmen van ZieUmd^ 18 December li^. MS» .

an Zeelamdt 93 Janaaiy I59x. MS.
||i Nocnlen van Zfttanê^ 16, 31 janaaiy X59i« M^
16) Notulen van Zetland^ 17 Mey i59i. MS.
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IpD-ordenmge werdc >4^eroni ee& Sjrnodale by^
l^fiikotnst gSioudën, tc^ Middflhnrg^ den 10»^ M

mvstL flaiMIdeK'A^^^ «kbJMidar
heer AUemcm. Dc verrichtingen vmi dbze kori*

llondige vergadéringe ' bellonden voonm»fyh
:Un eeo nader^MKler^iek, en'bep^s|ige^viei<'KÏi

-fcücPmitli int * vafti iïriNi^t^riyftüif^f^ ii^ hac iMlKw»

f, vaardigen der nieuwe oveczectfeigb van d#k
w JSlybei, doch op welbehag^ deriMeefcn Staa*-

f^cm Aan J^eeland ; iü verzoeken aan deflehies
Dci>lii.hmnen de Akadcmie vtn» üifcft» ti Vü^firyi»

i»'^»igeeiuftlÉlii imim 1 1 wuSoidtsieM^lMlfQM»
fr geieordb^.^ eii om Jaftr^i ten Synodè' in

>r 2>fAéw/- te houden, welke de Qasfis vanGb^/
i^'/zoude befchi^en , na^^dr 'öi!ic£iogene-

«» 1ceuringe"(r). - ^ ^. fz: . / li ^
« :iai^#praMialeLS3m^
iBorto^/^ inf dS^^dêstiende 'eèuwet, is gehouden
ëeh r5—18 April I597> binden 'd« Scad Gaes k

na voorgaande bcwiihgingé vafi de^Herren Staab

lea^ die^-raceutlo^n uit hmuö ver^éttiËlgé^
êergeth Hét befttetdrffa^iirHfeze^SynoiÖe zya VeK
kozen Lansbergen , Panneel, dh Heiningiur: tjié

handelingen dezer Synode (2) beheken dile booW^
fiakken^ en een aaQhaaga»sl<avie^^tiuèMre)y^
MakM iaa Aitlfcdb*, w'-PvéljdtfiaBiiidgPt^^
kii:4Bet!'JMWlrty «rv^a ^ Het tteffle fcapittel bé^
ftaat uit.acs puntën, handelende "owf ifc pp^
m helderinge^^ en verkiannge van iiét 5^ ^'r'<^
9^^d|8j^€a 4% Acstkflten^der lcej^-ofdi^rïhigë^
«.^i^amMMf des Jaaw:ii|9i(^i ÜMVvtedo ÜMiiA
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I9t Kon .Vsuiuu» uyii J^Mmtmym vam

tUk betelft^ok Mt«rdkrieii*» tm regelt PhMÉ»
i» brengen \bb Gravamina, bec aandienen van
m buwelyHs gevallen aan de Heeren Scaacen, hec

m J^^flMf» füt €chtfcbeidiogea door de Overhcf
j» ijben 9 hec ywvmkkctt van biiinenltatfchc.!Bi|ii

f» ponenteQ:irx>9rfÉdriMDiGhelM dM dtest oir
w kerken, het bepaalen van gecaigen over ddÊt.

«I kinderdoop » en hec beflisfen van zeker geichilt

«^w.aar over h^ oordeel-der Synode wm^^iipr
m lEPcttt^ Htc derde kapittel gm over tqraoir

dere «udceD der^ Sjroode voorgedragen » en. be^

ftaat in tien punten , als "een zeldzaam huwelyJcsp

9 geval» oefeninge van kerkelyke tucht, voor*

I» siemog tc^/ui de a^oderye te Dreifcborre, hcr

« aotwoordiQg eeos> brie£i Vaa die van An4k9^
ir éam^ teveaciging van den 4e Ardkel der kesv

ken-ordeninge» voorfchryving voor den Pre-

19 dikant van Steenberg , raadgeving om de

^ (cboolmeciters in Zuid-Bevehnd te helpen ^

m verbetering der wedden van de weduim^y
# Iliedikjancenir en fiohoolniéeAerste bevofdemH
ff aanftellinge van Gedeputeerden der Synode**^
Vermits de Heeren Staaten over de huwelyks*
naken reeds wetten hadden gemaaakt in 't Jaar

I58g lijit die naderhand^ in de Ja^en i666p en
1679» VMder zyn^nicgebreide <a)t ia littOBim^
dig omilandig te fpreken van de ftichtelyke, en
nuttige beniamingen over de huwclyks-zaaken ,

ivelke in bec aannangzel dezer Synode zyn voor-

gpdrfigen » en geboekc .Alkenlyk llaac aan «n
snerlten r dat in de aangetogeno' Chrdonnande va»
z 58 3 niet alle byzondere gevallen , in huwelylCB^'

saaken voorkómende» waren uitgedrukt, en be^

4

(x) Kerkelyk PUkaarboek I deel» bl. 8ts—8r7.
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*

^OVee geiralleQ zyn aaogeteekcnd te het 4

ü&eboek vifi Nieuwerkerkf en Ouderkerk t die

opmerkinge verdienen. Hec eerfte geval betrof

«eker ongedoopt perfoon , wiens huweiyks-ge-

bodeo de kerkenraad aldaar heeft achtergehou«»

den , ten Jaare 1587» tot dat hjr sig liet dOope%
en óxe een èk^Odrnm van den Hove vkW JNM^

. /anrf, en Zieeland Verzocht, en verkreeg tegea
den kerkenraad > hoe dit afliep wordt niet aange*

teekend 9 en de Ordonnantie des Jaars 1583 maakt
geen gewag van 200 een vóorval f \ welk te fo«

tere Echt-reglemehten doidelyk bepaald is » ge-
lyk ook de Synode van Goer ten Jaare 1597 had
gedgnn (i). Die zelve kerkenraad is door de
Clasiis van Schouwen 9 den ai Janoary ge*
last de geboden op te honden van sekere we-
duwe , toe dat haar man vier maanden dood sou- -

de xyn gewecsr. Dit gefchiedde ingevolge de
beraaniinge der Synode van 't Jaar 1597 (2)»
ichoon 'er de Ordonnantie des Jaars 1583 niet

van fpfsk. De kerkenraad nam voor de Glasfii

van haar gevoelen af te trekken , om grtfWe^ er»
gernis voor te k(>men. De uitflag wordt niet ge*
meldt. Voorts ftelde die kerkenraad, in 'c Jaaf

" 159^9 ^en vasten dag tot het ondertrouwen, vol-
gens goedvinden van de Gecommitteerde Rag-
den , en deGedepmèefdto^an ^tSynöde te Goetp

^ 2\zo de meergemelde Ordonnantie den tyd tot

den ondertrouw niet bepaalde. -
^

Onder alle de befluiten der Zeeuwfche kerk^
vergaderingen » in dé zestiende eeuwe » la *ef

^en beflzaamer geweest » toe vastftellinge de^
Reformatie, en derzelver bewaringe, dan dit,

-da&de Leeraaren, en anderen, door onderfchry-

•

,
{i\ Artikel lo. Bylaagen, bl* 9t«

- (3) AiHkd !• ^iMgfO > bit 9U
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- " ^ • •

• • .
-

Vinge van de Nederlandfche GeloofsbeJydenisf^
van den HeiddbergCchea KacechUmuSt zour

dea betuigea dac zy de leere » énr in vervat»
' erkenden den woorde van God gelyicvonnig te

zyn , en betuigden vast te zullen houden aan dat
getrouwe woord, dat naar de leere is. Dat be-
uit mishaagde hooglyk aan allen » die de onge**

boiidenheid voorfloaden » en zig de 200 gfnaaoK
^ vryheid van profeteren aanmatigden^ om, meest
onder fchyn van naauwgczcLLcrc Godzaligheid ,

Verderflyke dwalingen in de kerke in te voeren,
tea welken einde zy dcx oaderi-eekeninge heb^
|»m befchimpt» en g|e{K)ogd die. be/potlyk te

maken, 't Ia evenwel niet noodig » dat mer de
hiftoric van deze oaderteekeninge , mitsr:iders

de verdediging van h'^re billyklicid, en luutighcid

worde verhandeld, als aan welke de kerkca vaa
^eekmdét fiandvascige zuiverheid der leere « ia
de zestiende eeuwe » verfchuldigd zyn , om dat
^ulks op een voortreilyke, ca overcuigendc wy-
ze gefchledt is door mynen Vader in het tweede
ceuwgetyde der Nederlandrche Geiootebeiyde*
aiisfe (I).

. GduMdge kerken van Zeekmd I zoo gy anderr
Uw geluk wel kent, en recht erkent Gods groo-
te gunst, die gy nu, twee eeuwen lang, onar^^c-

l>rokea hebt genotea » als die nooit, aa de bevea-
tigingé der Keformadef door vyanden met ge»
weid tft onderdrakt ^ veel min nitgedelgd , welk
treurig lot zoo vele nabuurige kerken heeft ge-

troffen; noch die door dwaalgeellen , en fcheur-

luakers op. den oever vau uw^a oi^dergaog /ge*

bfacbt zyt, gelyk nabygeleg^qe gemeentea,- mi
federt meer dan anderhalve eeowe » hebben on»
dergaan 3 maar die geduurzaam^ eu ongehoord

.de

(f) BMst ni—itSf i9<;

Digitized by Coogl



2E£LAt?l> IK DË XVI. fifiUWI« §55

dc x^aarheid , die naar cie GódzaHgheid is ^ ïiebfi

blyven behouden! Uwe Reformatie worde be«
vestigd tot aan het einde der eeuwen, en doeha-^

re uitwerkingen hoe langer hoe krachtiger , op^

dat dc heilige waarheid , en ongeveinsde God-
vruchtigheid onder U hand aan hand gepaard gaant

. Dat zal gefchieden , indien Gy nooit onderlaac

om op de reine waarheid , die wezentlyk vry
maakt j als op een onwrikbaren grondflag, fteeda

te bouwen , overeenkomftig met de leere vervac

in de Nederlandfche Geloofsbelydenisfe , en Ka-
techismus, zoo ten opzichte van de kennis, ea
het geloof, als van de daadelyke betrachtingö

der Godzaligheid.

Gelukkige kerken van Zeeiand f die opge-*

bouwd, en bevestigd zyt, onder den zegen vaa
'

den Allcrhoogften God, door het hoog wys be-

leid van Uwe waarheid — en kerk-lievende Op-
permacht^ V/ier gunftige en veelvermogende be-
fcherminge G3^ bcftendig hebt genoten ; zonder
dat immer de Heeren Staaten van Zeeland def
dwaalinge , ofden dwaalenden zyn gunftig gewor-*

denl Zy blyven ftandvastig by de zuivere waar-
- beid , zoo als die in Jefus is, mitsgaders by de
eenmaal vastgeftelde kerken-ordeninge , door Hea
tot wetten van een wel geregeld kerk-beftier ge-
maakt. Aan Hunne recht aangelegde Opper-
macht/ en voorzichtige regcringe zyt Gy, naasC

God, verfchuldigd de bevestiginge der Hervor-
minge tot heden toe, als die , naar waarheid, ge-

tuigen "dat zy met het begin van de Reforma-
ff tie, en zoo haast als het licht van het heilig

^ Euangelie in deze landen heeft begonnen door
te breken , niets meer ter herte hebben geno-
men , als de eer van God Almachtig , door de
beyorderinge , en vastgrondinge van de ware

Z 2 ' I» Chiis-
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25.6 Koet Vuuülal djul IUro&ii4TX« van

0 'Chfistnelyke Geteformeefde Religie , te ver^
it' meerderen , en, zoo veel in hun was, uit te

, n breiden, waar in zy ook, door dc Godiyke
n genade, zoodanig zyn gezegend, en gcilcrkc

ff géworden , dat zy met waarheid kennen zeg-

I» geo ; dat de kerken , onder Hun gebied behoo-
9» rende, niet alleen zeer zyn toegenomen , maar
w ook by de gezonde orthodoxe leere onbevlekt,

n en in ruste gehouden , niec tegenitaande de vér-

n deeldbeid, twist, en oneenigheid « die eenige

ft v^n de nabuiDrige kerken naderhtnd zyn over-

n gekomcn^'Ci). Te recht fchreven de Gecom-
mitteerde Raaden van Zeeland de Clasfis van
Zuid-Eeveland f dat zy " van tyd tot tyd zoo veel !

«» goeds aan Gods kerke gedaan hebben zoo dat
* n zonder bnnne eorge » en bedwang van fom-
n miger dartele gedachten, en ondefnemingen

,

n de leeiie en orde al voor lang zouden omge-
ff keerd, en in enkele troubelen, en wanorde
n geworpen zyn geweest'' (2). De Opper-Heer
2yner kerke doe 'sLands Oppermachten altoos

blyven Voedfter-heeren van dezelve, zoo lang

die elders, en in Zeeland ^ bloeien zal, cn make i

Hen COC uithelpers dierzelver uit benaauwdheden ,

ais de uure der verzoekinge over de geheele aar-

de komen zal » op dat de gezegende Hervorming
in Zeelmd nobit geftoord , veel min verdelgd

,

maar vast bevestigd worde zonder ophouden !

Ten haften , Gelukkige kerken van Zeeland

l

wier heil » toe op dezen tyd » bevorderd is ge-
worden door zoo vele «i^erfta^dige , gecronwe#'
oprechte , en voorbeeldige Leeraaren , wier loon
volkomen is by hunnen Godl Hec bchage den

Heer

ft> Reglement voor dt Predikuctn, goamtttit bf ém flMm l

van Zfeland ^ den 22 Juny 1Ö75,
(2) Nor !en van dt Gfconoi iueerdo Rudoa Wk ^iiauég <Ua

18 Au^asiiü x^a.
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ZULLAND » DX XVL ElUWX. 357

Heer der kerke noch vele zulken te plaatzcn op
Zions muuren , die al den dag en nachc niet zwy-
gen, en ftille zyn, tot dat derzelver gerechtig-
held voorLkome als een glan9^ eo baar. hetl^ ate

*

eén fakkel^ brandt! Hy mdce alle de dryvers
van zyn vdlk rechtvaardigen , die den vrede lief-

hebben ! Hy doe het voorts zynen knechten wel
gelukken , op dat het ook der 'kerke welgaa^ zoo
langdezoo, en de maaa weiea«plte ^

« .

'EINDE. - -

2 3
s •
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DER VOLGENDE

VERHANDELINGEN.
1. Schets van de hoedanigheden , en bedryven

van Nicolaus de Castro , of van Burcht y eer-
" fteu cxi laa&ea Bi^IchQp vaa MkUêiburg. /

!!• I.evensbefchryving van Gaspar van der Hei^
den , beroemden Predikant te Antwerpen , Fran-
kendaat » Axel , en Middelburg ^ vaa *c Jaar

1550 tot ijStfé

lll. Nafpooring , of het oudfte der Doorluchtige

« Schooien 41 de Vfireenigde Nederlandfio te

Middelburg zy.
>

IV* Onderzoek wat de Heeren Suateot inzoD*

derheid van Zeeland . verdaan hebben door
^'d^Euangelifcbe Gereformeerde Religie, welke

. iy hebben a«ui^cnonieo » bevestigd, ea ver«^

dedigd.
ê

* •

m

V. Verhandeling over den Eed, door de Predi-

kanten in Zeeland te doen , volgens het be-

ilttit der Staaten v^n Zeeland^ deu 14 Septea*
beri en 13 November^ijgi.

VI. Hiilorisch bericht wegena de liLerkea^ofde*

ninge van Ziekmd.

VER-
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VERHANDELINGEN
- fS TREKKENDE

yTOT OPJIELDERINGE VAN EENMGE
A N M E II K E L Y K E S T U K K E N ,

•wA KORTLYK VERMELDT IN DE
. i.. ..uv HISTORIE DER

REFORM A 't I E
t r,' mri *,

'

r, »(

z
VAN

E E L A N D
»I N D E XVL Ê E ü W E.

I.

Schets van dc hoedanigheden , en bedryven van
Nicolaus de Castro , of van Burcht , eerften en
laaften Bisfchop van Middelburg (i;.

ö I.
. .

Oogmerk in de aanJlclUnge der nieuwe Bisfchoppen.

Het voornaamfte der heerschzuchtigc oog-
merken vau Philips den II, Koning van

Z 5 Span*
ii) Zie het kort yerhjul derRefojraxatif sAxiZtiland iade XVU
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. ^afije, Graaf vanHoUandf m Zeeland en z.

; in het aanftellen van vele nieuwe Bisfchoppen in

^J^sdkfland was niec , gelyk men voorgaf « om
^jB^rg te diagen voor de zielen,der iawoonderei^
"liBar om alle de ingezetenen » edelen » én onede*
'len, geeftelyken, en weereldlyken , onder 2,y-
' ne volflagene heerfchappye , en volftrekte dwing-
landye te brengen , en van |zig alleen afhangklyk
te maken ^ als aan wien de benoeminge en aan*
fteUinge- van die Bisfchoppen alleen ftondt

,

waar door hy het vermogen had om gCen ande-r

ren te verkiezen als van welken hy verzekert

was dat zy , niet alleen bittex^e yyanden van den
gezuiverden Godsdienstwaren ^ maar ook ilaaven

va£zyïienji¥il/ienliMei»Vaiülevryheid; fthoon
diegegrondt was op handvesten, en voorrechten

' door den Vorst bezworen. Dit doelwit van dien

Aaatkundigen en listigen Vorst was zoo dogy;^

Ci^aalenjjd > dat zelfs de 9Uprdoor(paan^hte Scbrfr-

vers niet'hebben durven» ofKonnen ontveinipnf

dat liet (fliiflélyR gezieh ' Vjiérdt véè de' Edelen
des Lands , van de Geeftelyken , en Monniken ,

. V ep van de R^ge^rders der Steden^, die > als om
' fliyd , voóir het 'grootfte gèdééltë ^ klaagdeif '9-

vér de verkracbtigingehanner voorrechten» o^ép
de verminderinge van hun gezag , en befnoei^ögc

•'' Van hunne vryneid , tot welker bewariiige fom^
^•-migea buiteogewoone gezantfchappen xmx S^an*
je zonden rantterenhartelyke veftoogen deden aan
de Landvoogdesfe » of aan hnnne byzondèM
Stadhouders, eenigen zekere voorwaarden maak-
ten , om de nieuwe Bisfchoppen te weren ; wel-

ke pogingen in het eerst zeer weinig vruchtge^
. vo^ni ten goede hadden % en naderivind » cnder
i het geweldig bcffier vatf den Hertog «fan u9vat
- geheel verydeld werden # zynde de nieuwe Bis-
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ichoppen pp alle plaatsen, ëaar toe beftemd,

tpfi^ ingevoerd , en gebleven, ter tyd toe diC

vrye NederUpd het Spaanfiohe Jok dèr ilaa«

vernye , en^inet'hct /ieïvei het viyheld-W
xend'belUer derai£awe.B^fcho^|>en, V0Qr a}tQ0j$

• I - • rl » ' *»

» ». - ... ,0 2* .f .

. rOnder de ii^cmk BisdüsifMfU H^rdc 'ec Mn
opgerècht » te MiMefburg , Hotofiiftadt v*i
.JZeeland, en tot het bekleedcn^vao het zelve be-

aioemd, goedgekeurd, aangefteld^ en ingevoerd
jop den 4 January istx^ Jbimkkuji.de. Gasj^'f^^-j^i

fW» §ur€bu lAlk )le Qifiilindigheden:daa]fiQfli<r

trmc voorgevidleli » »yn ivydloicig befohreneco

•in het naauwkeurig wrAooi. derzdver , ónUnga,
uit de papleren van den Raadsheer G. If^eytsjm ,

in druk uugekomen. Uit het zelve blykt» I diC

de ScaiKen VMiï iSb^tand om^t deze aandeUingé
niet £yn gekend^ oordedendc iMrHof dat d^se
saak ü^i> voorfz. Staten niet voerdire beroerende

•was , n// g^^ff/ geejlelick zynde Ci). II. Dat de Ede-'

Jen van JZeeiand, coen. uicmakende den tweeden
'flnt des LaiKfat, ^.in *c mliisc^ of meest, oiec
•dte: aaiifleUlDge nkt Êebbm ^eaudd* m. Da€
<fe regeerders van Middelburg geen middelen heb-
ben aangewende om van den Bisfchop geheel ont*

flagen ce blyvea snaar, zi^ «iiebben
j vcfgenoegd

eenige pógiDgen om'syn gezag te bejKüBléB t

•Ir iobirefse»ftJde.llaikMicÉrl^ die don
• Bisfchop, volgens bevel van *t Hof, invoerde,
getuigt, dat, zy hebben goedwiUichHck , ende zon*

^r'^nJer Viftrifk Uvf^dm fjtweejti d^MênnkOiê

(t) IMSi «Mb Itff
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3^4 VfiRHAKDlUNG^N OVER DE R£FOiLMATI&

van huer Ueder Bisfchop , volgende der Coninkfyke

Majejleyts goede beliefte ^ m Mer obediëntie te hel-

pen avanci^en ( i ). 'tWelk in 'aiidere fteden £00
gemaklyk nietgefchiedde, als Antvjerpm d2ax

de ftads Overheid zoo veel vlyd , moeite, en
kosten heeft aangewende, éax Philips , van zyn
voornemen j om dier flad een Bisichbp te geveOf
voor* dien tyd, heeft móeten afzien, volgens 't

verhaal van Mr, Jacob van ff^ezembeek , Penjto-

naris te Antwtrpm (2), die zelf, met noch twee
anderen, ten dien einde, een geeantfcbap naar

Spanje heeft tekleedt^ in 'e Hertogenboscb heeft

men, ten Jaare 1*566, den Bisfchop, die mee veeL
moeite eerst was ingevoerd, uit de ftad geweerd
•(3)5 te Groningen wilde men den Bisfchop niet

• ont&ngen , die eerst in 't Jaar 1568 door
ider. fiad is opgèdron«n f4) ii de fteden Leeumaaf',
.ekn^ Devemer^ tn Kjoermmde weigerden in^ge-

, iyks om de nieuwe Bisfchoppen goedwiUiglyk te ont-

'
fingen f zonder dat men op ben konde winnen , of

t Jaar toe' btwegen , geJyk Pf^ezembuk verhaalt (i).
' IVh. Dat de i^tterii^'üa Religieuftai.yin de .Abdye
te MiMeêên^np èes^me^^

• ning , en van de Landvoogdesfe , ciauftondsgoed,

en van waarde gehouden hebben de aanllellinge

: van«den42ieuwen Bisfchop , in pkuizze van eeaen

Abo, en alleeolyi^ eenige geringe veraoëkea heb-
• ben bevöorwaard om op déaehre hem te ontfiili-

gen, en aan te nemen (6). Geheel anders ali

' de Abdyen van St. Bernard, Tongerlooi en Af*

jfiigem ^ v/\eï geefteiyken nog arbeid, nog geld

onttleahebbra omhunne rechten ftaande te hoU'

-ff) BMs. «ir«-
,

fi) Suat der Religie , bl. 30—33» 3 J, 4^. '1 i

'

(3) Stra4ts de bello BelgIco.Lib. V. 1^ . • v
fêi>trada 1. c. Li b. VII. pig. 405*

Suu d«r Reügie , bl. 35-
, , ^ t^^ ^fA ^
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den , en het eindelyk zoo verre brachten , dat
zy den nieuwen Bisdommen niet ingelyfd wier«
den. maar 9 voor een jaarlykfche fomme aao dea
lUs(chop , vryheid kregen om weder AÏxSefi te

mogen kiezen, gelyk zy gedaan hebben (i). Al-
hoewel nu de Bisfchop van Middetburgin deAb-
dye aldaar , zeer gemaklyk is ingevoerd , waf
zulks nochtans direöelyk tegem ba naesu kfiM
ortykeivan de Keuren van Zeetand (2), op wij^'

ke men, ten dien tyde, of niet gedacht , of geeii
acht geflagen heeft. Over dezen eerden, eni*

met de daad laaden Bisfchop van Middelburg , ea
van zyne hoedanitgheden ^ 2al ik in vervolg han-
delen«

> ,
'
;.

.-vl.

.

^ JZyne afkomst* ,
^

;

J^jn naam was in'tLaryn NicolauT a ofde Cas*
tro, welke fchyn geefc dat hy in 't Nederlaruisch

van Burcht oï van der Burcht zal hebben gehee*
ten. In Zeeland is een Edel geflachc geweesC
van der Burcht , of van Burch genaamd , waar
van de geil acht lyst wordt opgegeven door Smat-
kgange (3) , en van *t welk de Edele Heer Jacoh
van Grypskerke in xyn Graaffcbap van Zeeland

(4) M. S. ook gewaagt. Smallegange heeit geen
zekerheid gehad , of de Bisfchop de Cafiro uit dit

geflacht zy geweest , 't welk niet waarfchynlyk
is, wordende hy alzo min gevonden in den Stam-
boom door dien $chryver geboekt , als in dejge^

jlaqhc-lyften van vim der Miif^p by S.; van Leu*
• •

.

' " wen
(i) WexemAftk , bl. 99, 30t t^» 3^* Straéa Ub. UIL pag.^ i%S»

ft. HarauM de Inic Tamolc Lib. I. pag* it7«
«

(a) B(utb9m op Rfijgersbfrg I deti» M* fff*
(3) Chronyk van Z^flané^ bL 485—487* i

(4j Zie hit h9p|«delrk «Q idciryli ékêlmié^ bU i$u
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^«'^ Cl) > en van Burcb , by Eoxborn (2). Het te-*'

gtndeel, cn dat hy van geringe afkomst was'^^

i^^veei eer af ce nemen , uic hec gecuigenisfe. van
4^1» Heusfen » aangehaald in V vocrbetiebt vm bté^

naauwkeuHg verbaal det aanfleUing^ van dezen Bir^^,

Jckop , die zege, dat hy e?n Brrhcnder %juas ^ té

Loven geboren , zoon van een jyeae^ , of Deur^
W00rder der Uooge Schoot e van Loven f eo daaf
déor eenfcbome gt tegenheid heeü gehad om te Smf,
deren,

Ö4. ;

^yne Geleerdheid.

2yn afkomst , al ware die gering geweest #

heeft hem dcrhalven niet belet , om tot ge-

leerdheid te konnen komen , van welke de aan-

gehaalde Schryver die breedvoerig getu^enisfe
geefc^ dat bf zyn verjland gcfpitst heeft om aUê
aeftige wetenfchappcn te leeren. Na dat hy dati

zig in 'f keren der Latynfche en andere taaien f

trejiyk bad gekweten , it hy eindefyk ook IA*
centiaat in de Godheid te Loven geworden t

en heeft de oefniingen der booge fchootif at dik-^

wyls tot profyt van zyne toehoordefs , en mei
zynen eigtn tof ivaargcno-mcn (3). Het zy verre

yan my dat ik den üisfchop zoude wüi^n be-

twisten deo roem van zyne geleerdheid » en dat

op lósfe gronden , vermits my nooit e^nig werk
van hem is voorgekomen, om over dezelve hem
daar uit tc beooideelen. Maar cjit gaat zeker dat,

indien zyne overige geieerdheid en deftige we*
tenfchappen gewaardeerd moeten wórden kaét

kennisfe in .de, Latynfebe taaie ^ dezelve zeef

(ij Bnt. Tlluftr., bl. SgS, j

'

fi) Op Reiynberg 11 ^«t^ bU ^4*
(7) Dir lof wordt hem nok gegeven door Suffjifiu. pg§ri ia^fl^
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gering zullen geweest zyn. Want uit de Latyn-^^^ *

fche brieven van onzen de Cajiro, door den Hoog-
Leeraar Matthaeui(i) uitgegeven, is duidclyk te

zien , dat hy vry onbedreven was in de waare,"

en zuivere Latynfche taal, zig bedienende van
onzuivere woorden , Monniks uitdrukkingen , en
van een zeer laagen ftyl. Men zal dan best doen
van 's mans, zoo mildelyk geroemde, geleerd-

heid nader bewys af te wachten»

y 5* •

/4mpt van Inquijiteur.

Trouwens hy had geen hooge geleerdheid noo
dig tot die bedieninge , welke de voornaamfte
van alle zyne verrichtingen is geweest , hier in

beftaande dat hy van koning Philips is gemachtigd ,

om de nieuwe gezintheden , die in Holland opgeko^

men waren , uit te roejen , zoo als de Heer van
Heusfen zig zoo zacht als mooglyk is uitdrukt i

om den hatelyken naam van Inquijitie te myden*
Om het plat uit te zeggen gelyk het is, hy is

aangefteld tot het beulampt van Inquijiteur te
Utrecht 9 en in Holland ^ welk verfoeilyk ampt
hy , gelyk ook de meesten zyner nieuwe mede*
Bisfchoppen , hadden geoefend , op de allerftrengi

fte wyze, om zig daar door aangenaam by het

wreede Hof, in Spanje, en te Brusfei, te maken,
en den weg tot zyne bevorderinge te baanen.

Zelfs fchynt hy een Hoofd , en de Opperfte der
Inquifiteuren in HoUand en Uitrecht geweest te

zyn , om dat de Pajloor van de oude Kerk te

Delfl, Mr. Jacob vanderGoude, Gecommitteer-
de Inquijiteur Joo by den Paus , als by de koning*

lyke

(i) Ia S/llog. Epiiu p«g« soo, %ts»
'

• •

Digitized by Google



i^ir Btajefleitf in 'c Jttr 1557 ttn den -Ihm vmm
. tfolland fchreef , dat zyne commiffie was in han^

den van Mr, Nicolaes de Cajïro, Canonik van St*

Marien te Utrecht ,

den Have van ÜoUand zoude afgaan , ten einde

zuude overzenden Copie authenticq (i). De Heer
van Heusjen ontveinst zyne geftrengheid niet , ge-
tuigende dat hy na de hezitjieminge van dien His-

fchops Zetel f groote moate beeft aangewendt om
die anders dan by in VJiuk van den Godsdienst ge^
zint waren , te vervolgen , en te Jiraffen 9 met ee^

nen yver die tot bet einde zyner dagen duurde ;

waar roe hy dubbele gelegenheid kreeg, federt
' dat de Landvoogdes den 20 November 1565 aan
elen Batliu, en If^et van Middelburg beval om
het Concitie van Treette te ondtrbouden p de Ketterw

' te Jiraffen volgens de plakaaten^ en den Bisfchop^

m andere kerkelingm daar toe alle hulp te hezvyzen

(2): gelyk dan ook, ingevolge van deze bloedi-

ge beveelen , zoo vele goede ingezeten^ van
Zeeland niet alleen verjaagd» en gebannen» maar
ook met den dood zyn geftrafd , om den Gods^
dienst^ van dien des Bisfchops verfcbilknde , in-

zonderheid te Middelburg (3) , vooral in de Jaa-

ren i ^68 • eo vervolgens , gelyk de gedrukte «Sm*

tentkn^ zoo van den Hertog van Alva^ en den
bhedraed, als die van de Magijlraaten in de Ste-

den , en platten lande, zulks met een aantal van
mecnigvuldige voorbeelden bevestigen. Tot de-

ze wreedheid boden hem voornamentlyk de band»

Jr. Pbilibert van Serooikerke » Rentmeester Be*

westen-Scbetde , (4) eu Sr. Martin de Fbfa , BaU

•

(x) KerV^Tyk plakkantbock 3 deel, 1lL.SpS«
fa) N>auwkearig verhaal, bl. iSr

—

($) Sententiën van Mva , bU Oa, , ea vervolgens,
Deftlv«9 51«
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tiu van Middellmrg (i) , waarom de Magiftraat

van Middelburg, niet zonder reden, bedacht was -

dat, door de aanftellinge van dezen Bisfchop de
Jnquijitie, dat hatelyk Ichrikdier, zoude worden
ingevoerd (2). Welk vermoeden te gegronder
was, zoo men in Zeeland^ en te Middelburg ge*

,

hoord had , hoe wreedelyk Nicolaus de Cajïro de -

zoogenaamde ketters vervolgd h:id , toen hy noch
onder-Inquifiteur te Utrecht was, waar van M.
Schook (3) dit verhaal doet. Dat Vr, tot den
Jaare 1566, geen gemeente (der Gereformeerden
te Utrecht) vergaderd is , werdt veroorzaakt door
de wreede naarJJigheid van den Bisfchop George
van Egmond , die met at zyn vermogen tegenJJond ,

allen den genen f die anders de Anti-Christifche

Kerk'HeerJchappye zouden hebben tegengefproken p

mits hy geheel afbong van Ruard Tapper, Fran*
ciscus van Son (Sonnius) en Nicolaas van Burcht
(Caftrenfis) van wien ik kort te voren gewag maak-^,

te, (daar hy hem de Cajiro noemde) welke zig alr^

Jnquijiteurs gedroegen. Ik vinde in de gedenkfchri/^

ten van oude menfchcn, dat in den Jaare 1553 ,

meer dan dertig naamen van Utrechtfche burgert
.

waren opgetcekend, over welken men de Jnqufitie
zoude geoefend hebben, zoo niet dezelve vrees de In^
quijt teuren bevangen bad , door welke, in 't volgen^

\

^ de Jaar, afgefchrikt werden , die Engel de Meerle
(Angelus Merula) moeilykheden aandeden , nament-
lyk dat 'er meer waren die de zaak (der Gerefor-

;

meerden) bvgunjhgden, dan die zulks opsnlyk fe-*

Jeden. In het Jaar 1558 , quam hy naar Alkmaar, .

om te vangen Comelius Cooltuin , Pafioor te Alk--

maar, die de zuivere lecre predikte; doch die-
zyne bloedgierige handen ontvloodt naar Emb--

'

A a den,
(1) Sententien fin j^ïvoj bL 379—382, en 389—3jt«
(2) Nauwkeurig verhaal, bl. 11$, 137.
<3) De Caaon, üliraj. Segt. 3« pag. 495, . . . . ^

«
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4MfV^jj|Mfihy do iiervonpde kvtk tèc wnm éomék
€oe bediende (i). Caobuim^ zelS geefi: 'er ons dit
verhaal van in zyn brief aan zynetz vriend Timo^
tbfus voor zyn boekje genaamd dat Euangeli der
Armen gefchreven in den Jaare 1559. Nic%lcims.

ékiOfÊ^^JfÊ^iff. hy) IX tot Akkmaat gtkmnmurn
mf^M^ vérr(ufcben » tnde geweldelick* te vangen : uit

wiens handen my Godt door zynen Engel vtf^losti

J^bem^ufaigenè Pryheid-liefde.
' "

r" \

zoudo^^van 200 eeotn Inquijiteutóc minfte
genegènhéid tot de vryheid , «elft ia het burger*
lyke, verwachten ? Nochtans wordt hem die_iof
door fommigen nagegeven.

'

Jk vindt (zegtBoxporn (2)) dat hy by zómmiger^^

gflooft wordt f (Ut geweest hebbende een verjiandtz
9han, en 9 die, zoo veel deenfyk'Was, te^engcgcum:

heeft de Tyrannyke raedtjlagen van den Hertog van*
Aha. Dat geloof zal , is te denken, alleen daar^

op gegrondvest zyn geweest, dat de Bisfchop

N. de Cctftro, op de laaftè, of ntost laafte Ver^
^deringe van ae drie Staaten nmn Seetand, ge-^^

houden den 21 November 1571 , met, en bene-*

vens de Edelen, en goede Steden , heeft helpen
toeftemmen, beflaicen, en onderteekenen; dac.

jnen de executie van den tienden en twintigflenpenm\

nhig zoudefureheeren ^ tot dat alk de andere Prfi^'

vintien daar in zouden hebben geconfenteert , gelyk*»

ik ineenige handfchriften leze, AoovBoxhorn (3)'-

is aangeceekend , en uit de g$heele refolu^ te^

Mein9rs,Oo%tJPf, Kerkgefch. I d«el. OlP^ if> bL lfl«*a0g^/
Op Reigenberg l 4fcl, ^i, m, ^ ,
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zien is , zoo als dezelve wordt voortgebragt door
de Zeeuwfche Edelen in de Bylaagen A 7 op hun
Request tot herftellinge van net Lid der Ridder*
fchap, en Edelen in Zeeland. Maar ik twyfele
harcclyk , of men hier uit wel de minfte vry-
heid-liefde, of tegenzin in de dwinglandyc, van^
dezen Bisfchop , kan of mag afleiden ; geloovcn-
de veel eer dat hy deze Refolutie enkel heeft

' helpen nemen uit eigen belang, om zyne inkom-
ften niet te verminderen. De Abt (nu Bisfchop^

van Middelburg was tot de bezittinge van zeer
groote goederen, en fchatten geraakt, die door
Hooft genoemd worden de beuit der kerklyke ryk^

dommen* Hy was de meejie, en breedtjie geërfde
in den Lande, werdende ondervonden , dat hy ^ in

de laefle tyden , alleen in Ambachten , welke Tyn^^

a!terminfle middelen ivaeren 9 3541 gemeeten, 23^
Jioeden in Zeeland heeft bezeeten , naar de aantee-» • .

keninge van Boxhorn (1). Naar het getal zyner
gemeten moest de Prelaat fchot, en lasten beta*

len , als waar in niemand gratie had ; gelyk dé
Abt , zoo wel als de Edelen , en Steden , hielp

vast ftellen den 21 van Augustus 1521 , by Box-»

hom (2). Zoo was het al van oude tyden af ge-
legen , mits de Abt door den Graave verlydc
wordende met eenig Ambocht , hy gehouden was

'

zukken dienst te doen , als men ons doet van an-*

ders orifcn Ambocht in lVakheren , fchryft Graaf
IVillem van Heiicgouiven in 't Jaar 1323 (3); waar-^ ^

om hy ook, in 't Jaar 1474, gefteld werdt wegensi^

zyn Kafieel iVesthovcn , en andere Ambachtefrj;. ^^

op den lyst der Leenmannen die den Graave med
cenige vechtende te voet of te paard ten dienrtei

Aa 2 moes-

(2) Op Rfigffsbecji ILldqel, bl. 397» 398* Mr* JL êt JoifC bf
Smallegange Chronyk vmxï. ^Seetafut^ bi. 38Ö. »

(3) Miirit QtQQ% ^Juif«».boek lU 4eelt bL 3144 >
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tnoesten ftaan (i). De Graaf verklaarde wel eem
cie Abc, beüU van ftnen vryen, ende van Ji^

mm Ambacht9 in de bede betaalde f niet tfon rect^
40 'mar van goeder jonJJe , ende vrienfcippe

doch dat Compliment belette de betalinge niec.

De pogingen die de Abten van Middelburg fom-
cyds deden om zig van de Iceaverhcffinge^

van de kosten daar toe flaande» te ontflaan»

den de Graaven van Zeeland ^ met fclemme^^
middelen , tegenftaan , en verydelen. Heer Jam
2^waeny Abt van Middelburg in 't Jaar 142J ,

W^cigerdet binnen jfaer ende dag, zyne goeden ter

teen. te verzueken$ redeUcken daer wer te doem
<dat is te betalen) naeden ouden gewoenten^aie eoê

hair toe coftumeUc is geweest. Maar ^a» vanBei^
1

ren y toen voor zyne Nicht Jacoba hec Graaf-

lf:hap van Zeeland regerende , gebopdc^ aUem
mnetfyenaerenf héden , ende onderzaetett , Bew ĝfik

éebett^ geen betalinge van ^enige fcholdèn aaif

den Abt te doen , voor hy oen Graave voldaan

had, op ftraffe dat geen verkopinge of betalinge

anders.van waarde zoude wezen (3). Qoi^jKi^
|

ren de goederen der Geeftdyken niet ver*

kkuird, of ontheftt door den Hertog vAn Ahet
van de betalinge van den 10, 20 en lóo |liË»l* ,

ning (4), maar moesten zy, zoo wel als de Ede-

len» en andere ingezetenen , die opbrei|^ea|

waarom de geeftelykheid £ig heftiglyk tegpiriiii

fehatdnge verzette, op verfcbeisirae pdflksiSli^

inzonderheid te Utrecht, daar dezelve zig niet ont-

zag om Aha genoegzaam te kennen te geven dac

hy f volgens de BuUe in Coena Domini , zig de ex*

comiQjKracatie» of ban waardig maakte , dooü de»

(i) BoJtborn op RfiÊtrsberg IL deel , bi. t5s« ' ^

IA mru üroöt cUrcerbiNk Il^el , hU t%U
C3) Mierit Groot Charterboek IV. deel» bl. 671^

%
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gceftclyken deze fchattingc af te persfen, zondet'
bewilliginge van den Paus (i). is dan ver-
moedelyk dat hy de tyrannyke raadjlag van Alva .

om den 10 , 20 en 100 penning tc heffen , heeft'

helpen tegengaan om zoo een zwaar verlies in"^ .

eyne inkomften niet te lyden, zonder dat liefde

tot de bargerlyke vryheid deel had in zyne toe-'

ftemminge , dewelke hy naauwlyks ook konde^
weigeren, mits de Edelen , en Steden de op-
fchortinge eenftemmig befloten , ten zy hy zig

wilde bloot ftellen voor den haat van alle de in-

gezetenen. Wat is 'er ander bewys nodig , ten •

vertooge dat geen de minfte vonk van liefde toc
*

,

de vryneid, volgens 'sLands voorrechten, in hem
was, maar dat hy die naar vermogen hielp'

^ onderdrukken, als het verhaal van iVinfemiuf •

X2)> dat onze N. de Cajiro, geweest zynde eea*
Lid der Synode, door den Aarcs-Bisfchop vaa
^Vtrecht y met eenige nieuwe Bisfchoppen , in 'c

Jaar 1565 gehouden, niet alleen hielp befluitea
^

•om de j4hten van t^ricsland uit dat gewest te

pntbiede/i naar Utrecht, tot een Provin tiaal Con-^ •

.cilie, vlak ftrydig tegen de Privilegiën, gelyk
»zoo wel de Staaten van Priestand , als de ^bten '

'.bewezen ; maar dat hy ook hielp onderteekenen
' den tweeden^ en zeer frherpen brief aan die Ab^
ten 9 waar in zy voor hardnckkigen enJïrafwaar*
[digen werden verklaard , om dat zy , tegen de
-voprrechten niet uit hun Land hadden willen

gaan , op de uitroepinge {evocatie) van dicSyno- *

^de; met bedreiginge dat, zoo de Abten bleven
^mlharden in hunne ongehoorzaamheid , en hardnek-* ^•

kigheid y zy het Concilie, tegen deszelfs wil, en

dank, zoiiden noodzaken, tot vonnis uitinge van

, I — rv Aa 3 • wj,

. -
*

fi) Bor n. deel ade boek , foL 69 , c , d,

(2) liiUoriiruQ L^^, I« £ig« 4;*->9*

#
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eeritge Jirnffen, en bedwang van hun, aU mgt-'

hoorzaamen , en wcderfpannelingen^ De Aarts^
Bisfchop van Utrecht ontfchuldigde zig wegens
dezen handel , en leidc de fchuld gedeekelyk op
ïyne mede Bisrchoppen , van welken de Cajiro

een was, fchoon hy , zoo wel als de anderen >

dezen brief# en 't gemaakt befluit, had ondcrtee-

• - . . .
• ' ' •

\ ,
^ .

IJoog aanzien , en vermogen,

""^By zyne veelvuldige goederen , en ryke fchat*

t'én, bezat de Abtf of bisfchop van Middelburg
l?enen hoogaanzienlyken ftaat en groot vermo-
gen in de regeringe van het gemcenebest, zynde
net Eerjle Lid der Staaten van Zeeland. In o-

ver-oude tyden hadden geen kerkelyken , Pre-

laaten af Abten zittinge, of Stem in de Stan.ten

des Lands van Zeeland, maar alleen de Edeleü
cn Steden , 't welk de goede Steden in hunne
'dcduSie by Boxhorn (i), overgegeven aan Prins
lyUlem /, den ig Mei 1579, bevestigen met de-

ze woorden, indien noodt zy, zalmen weldoen
blyken uit oude monumenten, dat in voorleede ty-

den , de Prelact onder de Staeten van Zeelant , niet

bekent of gcrekent cn is geweest , dan alleenfyken,

die Edelen , Steeden , en ingezeetcnen van den Lan-
de van Zeelant, Wanneer dc geeftelyken eerst

ter Staats-Vergadcringe zyn toegelaten, is met
geene zekerheid te bepaalcn, waaifchynlyk ech-
ter in de vyftiende eeuwe, en dat by trappen.

Na dat de geellelykheid , door allerJye wegen

,

vele landeryen, ridder Hof-fteden, en tilbaare

liaven had verkregen, fchynen eerst, Diet één,

- \ maar

i%) Op Reigtnbfrg H, d#d , H W 1 $ J».
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maar verfcheidenè kcrkelyken, ter Sta^ts-Ver-

gadcringc of gennepen , en befchreven te zynwé"
gens hunne goederen, of althans toegelaten, om
over 's Lands oirbaar te helpen raadplegen , ea
Hemmen : om dat men in de ondfie Monumenten
•doorgaans ontmoet Prelaateny Edelen en Steden ^

gelj'k de Edde Heer van Grypfkerke bewyst, uit

de brieven der befchryvinge van de drie Leden
der Staaten van Zeeland in de Jaaren 1489 en
*I493 (i)* Doch dewyl de Abt van Middelburgs
^lle de andere Prclaatcn van Zeeland in rang>
goederen ,en macht verre overtrof, heeft hy ver^
kregen, dat hy alleen alle de geeftclykcn van
-^Zteland zoude verbeelden in de Staats-Vergade-
ge^ 't welk gemelde Heer gist dat gefchiedt te

in, en na den Jaare 1500, om dat men in , én
na dat Jaar niet meer leest van Prelaaten ^ in *c

meervoudig getal, maar van den Prelaat y Ede^
-<m^. en Steden (2), tot den Jaare 1571 inchys^

ik vinde maar een of twee exempelen van het
tegendeel, by Boxborn (3), in den eed gedaaft

<joor Koning Philips IL als Graave van Zeeland
in 't Jaar 1555, daar hy dus zweert : Nous Philip-

p: &c. promettons etjurons avous les Prelatf , Nb^
bief et dcputez des Villes , reprefentans les Es^
tats d'iceluy nojlre diCi pais & Comts de Zelande^
que— tant aux EgUfes , Prelats & Noblcs , que
aux villes &c. lyy Philips e. z. v. beloven en
zweren aafi U de Prelaaten, Edden, en afgezon^

* denen der Steden , verbeeldende de Staaten van ont

'

gezegde Land, en GraaJJchap van Zeeland dat
%vy— 200 aan de kerken , Prrlaaten , en Edelen ^

als aan de Steden e. 2. v. En in rie uitfchryvinge,

yau den Rentmeester ^wflfrirx ^»^r/Vƒ2, van den
Aa 4 14

(i) GraafTchap van Zeeland Cap. b!. im. MS,
(fl) Grnaffchap. van Zectand Cap. 6 , bl. 104 , Ca Cip. 7. bl. X2t«

(3) Op Ktigenbtrg II, dccl, bl. ;c^r ^

t
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14 September 151 1 , waar in hy de drie Staaten
'

^sLands van Zeeland ter dagvaart befchryft en
noemt Prelaaten^ Baanrotfen ^ Ridderen ^ Edelen

,

Ambachtf Heeren , Burgemeesteren , Schepenen , en
Raaden der goede Steden (i). 'T zy dat dit een
,druk of fchryf-feil zy, of dat die uitdrukkinge in
't meervoudig getal , van den gewoonen ftyl van
Hof, in andere Nederlandfche gewesten ge-

.bruiklyk, zy afgevloeid, dit althans is zeker, dac
gelyk geen andere Prclaaten , behalven den Abt
.van Middelburg , gemeldt worden door Reigers-
berg , in het verhaal der toekomende huldiginge
iVan Philips ten Jaare 1549 (2), zoo ook alleen de
Abt van Middelburg de huldiginge , en eed aan
denzelven Philips gedaan heeft in de Jaaren 1549

1555 » als verbeeldende het eerfte Lid der
^taaten van Zeeland ^ in zyn perzoon alleen 9 met
uitfluitinge van alle andere geestelyken , volgens
iie twee Aélen geboekt door Boxhom (3). Der-
halven heeft de Bisfchop N. de Gastro ^ als op-
volger van den Abt, ook in zyn perzoon alleen hec
cerlte der drie Leden van de Staaten van Zee-

verbeeldt, en uitgemaakt. Dit heeft Guic-
cardyn (4) rcetsaangeteekend als iets uitmuntends
in den Abt, en iüsfchop van Middelburg, met •

deze woorden , Die Abdye is te gelyk van mik een
gezag 9 en uitmuntentbeid y dat in de openbaare f^er-

gaderingen der Staaten van Zeeland de Abt alken
Stem heeft , uit naam van de gcheele geestelykheid.

pus was zyne waardigheid , aanzien en vermogen
in het Scaatsbeflier grooter, dan die van eenige
andere Abten , Bis/choppen , ot Aarts-Bisfchoppen

•

fi) Bylaagen tot het Rcquest der Edelen vaa Zetlané d«l lurf
Ï651 A. I.

i2) Chronyk van Zêeland, bl. 4f4. ,

<3) Op Reigeribcrg^ bl. 497—499» en bl. JOJ—JOT*
iÜ £tiüii Dcrcripu pag. aao. fidit: in fol« .

"
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io geheel Nederland • als die nergens, zoo veel

ik wetev diea trap^ om metimnM enkele SceiBf

«en derde ^ed dcr^régeringe, en der Staateir nit

te m^^kji^ iicjbeii beklommen; ^elfs niec te Uu
recht f daar hcz Risfchoplyk ne^ag eeuwen lang

was geye$tigd-.gewe65C y en dar nu ioceen ^artr^

Bisdom wts verheven', tlzo^'iippmnacht in hot
Sticbt Uitrecit f fedM dm tyd wm Bisfchop

Zweder van Kuilenburg , niet was ly den Bisjcbop,

maarby dc vyf Capitttic n a\r K<.i'nunniktn 9 hy Rui'

derfcbapi, en Edekn ^ en by dê üsad ütr^cbt^ m
by de everi^e fmalk, Sudm^ volgens het geiuigj^»

«idfe vao iSdtoikkts Ci)>'ri>eviéstigdsdooi^ de
gezantfchappen , cn po^ingL-n, inui des A-irts

Bisfchop, maar der Kapittelen, Edelen, en Ste-

den, düor ons te voren uit i>or aangehaald, om
den 10 penning e. 21 v., van .i^K^gevofderd, al

té vrefes; Édhvm de Bisfclnfi sfaé Üired^.hiéÊ
bevoegd om $e verfchynen op de Staats yèrgade^
ringe j en f zoo hy tiU aan dc i/r^ic Staats Licdm
wtide voordragen, moeit hy daar toe verlofvan ds
yirgckierif^ vert^ygm (a) , ann welke hfozQa
onderworpen was, dac hy de'Mofgoederen ofzmi>
genaamde Tafelgoederen , welkers inkomen gefchikt

ivarni voor h^i onderhoud van den Kerk-Koogd^
niet mogtd vervreemden, ofbezwaaren, dan meP
kamii van.dê St^un^i'^). Het hoog laanzien ,

cn het groot gezag dat d$ Bisfc'nup van MiddA'
burg alleen met zyn pcrzoon , en Stem in dc
Staats VerL^udcange had, ea twelk hy vry wat
verder koude uitbreiden , dan de Aüien, ais die

de^lven verre overtrof in liiüèer,en door'cHof^
dat hem aadgefteld had , gerugdeund werdt,
niaaktq dp MagiJlraat van Middeèurg , niec zon-

Aci 5 der
SVotd. Belg. Lib. C. 6. pag. 127 > itS

AT. Sit99lim de Canon. Uitnij. pag. $990

I
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der reden , bekommerd dat de Bisfchop zoo de
Staaten , als de Stad over de hand mocht was*
fchen, waarom dezelve eenige bedenkingen over-
Jeverde aan den Raads-Heer If^eytjfen, om te
piogen weten hoe verre zig de heerfchappye des
Bisichops zoude uitftrekken^ in Haakkeren , en
'jSeelarid , en of hy met iemand , en met ivien by
zoude raadplegen , dan of hy onafhanglyk , en al*»

leen Staat zoude wezen van dtn Etlandc van tVal*
€beren, mitsgaders ook van den Lande van Zee-'

. hnd Het.Hof deze bedenkingen overwo*
gen hebbende, paeide de Magiftraat, in alle hun-

. ne bczwaarnisfe, met ydele woorden, enbyzon-
derlyk m het aangeroerd wichtig ftuk , doende
door den Raads-Heer ?f^rjr/>» mondeling zeg*-

gen , dat de Bisfchop denzelven perfoon in de Staa^
Jfic» zoude verbeelden als de ^bt tot noch toe gedaan
éad, en dat hy zig zal bcraadcn met die genen y met
deivelien de Abt dat voorheen pleegde te doen (2).

Als men by dit 'zyn vermogen in het burgerly-

be voege zyn Gcestelyk Rechtsgebied, zoo groot
flb eertyds de Bisfchop van Ütrecht dat bezeten
hnd (3) , benevens zyn geducht, cn fchrikbaa*

rend Officie van hiquifiteur , washy machtig om
de Staatèn van Zeeland ^ Edelen , zoo wel als dc
Steden, inzonderheid Middelburg , aan een band
te leggen, en in ketenen van llavemye, naar ziel

en lichaam , te kluifteren , zonder dat zyne nut*

tclooizeverklaaringe , óathy zyn Breve Apoflolicam
(of Brevet van den Paus) niet en dagt eenigzintste

extendeeren, of verder te gebmiken ^ dan 't zelve es

flrekkende» den goeden ingezetenen van Zeeland^

en Middelburg het allerminfte te ftade konde ko*

jncn (.3);: t^)t behoudenisfe van hunne vryheid.

• ^
^ ^ ^ ^» 8.

Ji)

Naauwkeorig Verhaal Biadc* iii—xr7t * ' *
a) Naauwkeorig Verhaal, bl. 147.
3j Naftuvrkeurig Verluial, bi« 178-*I80|
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'

/ De IfpeirsCh^ucht ^ies. Bisfchop^ wa^ 'J'zöo

Hf», iiï die ,brié^efi (i). Wélke' lyj^Tc^
dezelven van dirdienstbaarheid^in iasi te bevry^

im\ otn by UitroépinRC (rvocath) of beroepini

gé (appel) voor den Officiaal^ Ptoost ; of A^rts^

iifét tilt Ifèfd'e tot: vryfieid , miir (MA%yn gfezag

. van de'afhan^elykhéid de^ Aarrsbisfphops en der
kerke van ütrechr, des te meer te ontflaan, *t

weïkjiem fdiyrit gelukt te zyn, door^rmf pro'

vifione^ fiéimiff ykri- het Ho&- Géén-lÉndet
bewys van zyne heerschzacht levert uit zyoe
propojitie, gcdaen in ^tCoUegie van Wette enKae-»

de (van middelburg) op den 26. j4ugustus 1566

,

om eenige knechten aan te nemen » tot befcherminge

wim ik Stadr\f 9rtgei^eente' vm' éien9. üft9 einig

:polk oen ir^ïtmbm^*m bewaernisfi wn zynen
vente, ende Abdie^ De ftads Overheid niet vét-
blindt genoeg om niet te .merken waar dit hei-

aten wilt 9 beeft/óvi^ voor dien tye^ gem 9irbaer\
Mogte prQi^g^:\zedacbt.^ bet xefve^te doenep ofrUe

TÊéJmheren*^g8MMm se worden. *Wanneer n\x de
Magiftraac op Jnterrogatorien gehoon wiert , on-
der andere over. deze weigeringe aan den BiSr

fchop gedaan t v^(choonde dezelve zigdaar te.«

f zoo y«el nals zy 'durfde 9 hebbendb ia :difr

• ^^-Mgchelyke tyden niet goedgevonden öm de we^
zentlvke reden, welke nen bewogen had om de»
Bisfchops verzoek af te Haan , met duidelyke
woofi^ ce verklaren Zyoe Hcsenchzuchc

(x) J. Mwh0i Syll. Epifl. ptg. ïgr—igg*
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ftrektezich niet alleen uit over den gcmeenen man,
en over de Regenten der fteden , maar ook over
de Edelen van Zeeland ; want hy onderwonde
zig (met den Heer van IVacken) om door den
Penfionaris Roels aan den Rentmeefter Bewesten
Schelde te ordonneeren, dat, dewyl hetbem be»

Heft hadde de Stacten van den Lande te doen bc"

fchryvcn , hy Rentmeefter de Edelen van Bcwes-
ter Schelt naer ouder couftume zoude doen befchry-

ven, in den Jaaren 1568, 1569 en 1570, volgens
de brieven die de Edelen van Zeeland achter nun
Request van den Jaare 1651 hebben laten druky
ken onder de Bylaagen D. i, 2, 4, Hoedanige
heerschzuchtighcid ik niet vinde dat immer door
de Abten

^
zync Voorzaaten, was gepleegd.

* '-^ '
' ' Eerzucht. ' ;

: *T 5s ïiict te verwonderen dat m^nfchen van die

afkomst, opvoedinge, ea akelige bedieninge , als

iV. 'de Casïro zeer gezet zyn om geëerd , en ge-
festeerd te worden, als zy tot aanzien geraaken'.

Onze Bisfchop had daar een zonderling genoegen
in , als waar door zyn eerzucht hooglyU werdc
gekitteld. Hoort hem zelve daar over op het
ïmaaklykfte kouten in zynen brief aan Mr. GiS"
4aim Scbryvers , Griffier vandenffove van Utrecht,

zynen gemeenzamen vriend (2). Ik zoude (dus

Juiden zyne , door my vertaalde, woorden) 1/
Jchryven 'den omjlag myner inwydinge , die ik onP^ .

fangen heb van de hand des j4llcraoorluchtigJlen

Heere den Kardinaal van Granvelle, (Hoofd vaa
alle de nieuwe NederlandfcheBisfchoppen) fwiVx-

gaders van onze verhuizinge, en intrede te Middel^

burg ,
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éurgt met den najleep derzetver \ zoo geniet by de

hand had onzje voorgemelde vrienden , de Heeren
van Schoor , en IVeJels , die , als aanfchouweren
en ooggetuigen van alle de voorgevallene Tuiaken , W

• alle deze dingen op het ollergetrouwjie konden ver*

haaien ; want ik maake geen iverk van 't gerucht

dat door V gemeene volk aan Ü lieden zoude mogen
^overgebracht zyn , als gemecnlyk met leugens verge-

zeld. Dat bekenne ik dat my meer eer en lof is ge-

geven dan ik waardig ben» Drie afgezondenen van
' de Magiflraat van Middelburg , zyn Vr naar Meche^
len gezonden om by myne inwydinge tegenwoordig
te zyn , met last om my naar Middelburg te bren-
gen op kosten van de Jtad \ en als wy gekomen wa*
ren aan de poort leidende naar Middelburgs Soss
genaamd y kwamen Vr drie andere CommisfariS"
Jen en Gedeputeerden met betJJads Schip , die fne-

de brachten een fchip gevuld met alle foort van fpy-
zen, 'i welk was gevloerd , en behangen met tapy-
ten , hebbende twee tafets , Jloelen , en alle vereischu

tens om te ontfangen , en deftig te onthaaien , ik zeg-

ge niet eeneu Bisfchop , van welken ik de geringfte
ben, maar om zelfs eenen Koning in te halen: want
daar ontbrak niets van V 'geen vereischt , of ge-
wenscht konde worden tot bewysvan aanzienlykheid,
en mildadigheid. Dat gebeurde op den 30. van
deze maand (December 1561). En als wy tegen
den nacht te Middellmrg aankwamen poogden wy
heimelyk in de Jlad te komen ^ viaar vruchteloos

want willende omtrent acht uuren des avonds in-

gaan, vonden wy de kaai vol mannen, en vrou-^

^ ^ wen , die onze aankomst verwachtten , en zagen
daar toe vele lantaarnen gereed gemaakt , om ons
te brengen aan 't huis van zekeren Burgermee/Ier ,

die dicht by depoort woont ; en die ook een kamer, om te

flapen , had gereed gemaakt op eene zeer deftige wy-
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I
•

, opdisfende veeteriye verkwikkingen , m wtne^
menden wyn » om bet lichaam te verfrisfcheh cu bet

.

bert t£ verblyden\ u/aar toe onf p cUbo^wel geenzins

afgemat , het deftig gezeljchap noopte , en nodigde.

Den volgenden dag^ by ons op(laan y werden wy be^ ,

groet van den Heer Secretaris Hugo Bonte , mtt een

korte j doch zeer ivelfprekende , en kragttge gckik^

wenfchings-rede f terwyl de Magiflraat , en de aan*

zienlyk/hn der Jiad aan de deur Jionden. f^ervot-

gens , in Bisfchops gewaad > voortgaande , de der"
gie, religicuf^n , en het Choor der beide Kerken van
St. Pieter en St» Maarte», voor afgaande , wer-
den wy, als in ommegang t geleidt naar de Kerk van
St. Pieter , daar wy het Choor zieer fraai verfierd

vonden, niet alleen met tapyten^ maar ook met ge^

dichten , van welken wy Ü hier een affchrifi zm^
den, met een gezang, V welk men zegt dat de zang*

meefler heeft famcn^ejletd^- Na de Misfe, die van
den Deken onzer Kerke ptechtiglyk gezvngem is , gin*

gen wy, op dezelve wyzc , naar bet Convent \of de

Abdye , in welke wy , door Gods genade j en goed*
'

beid, woonen; waar in wy een maaltyd bereid von*

den voor de geheele geefielykheid ^ die niet alleen uit

de Stad , maar ook uit nabuuri^e plaatzen was fa*
mengevlocid. Daar ondervonden wy wederom de

mildadigheid van de MagiJJraat en Regenten die

ons een voeder wyn vereerden. Den volgenden dag
.

hadden wy ter maaltyd de Edelen, en voornaam*

fle Heeren, die uit de nabuurigeJJeden gekomen wa^
ren om ons te begroeten, en gelukte wcnfchen. Den

\

derden dag onthaalden wy den BailliUf Magijiraat,

met de voomaamfie Regenten der ftad, naar onze '

middelmatigheid. Op de volgende da^en begandm
wy onderzoek te doen naar den toe/iand van' onf-

Convent. ff^y gingen zien ons Kasteel Pf^est^

hoven ^ enZRtr vermakeiykeplaats j. en vonden daar.
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atks by uitjiek net , enfterhL Dat huis beeft 2stn.

firaaje kamers , en wanaelingen , die genoeg bei-

kvmuun zym om .Txl/z êen Prins te ontfcmgim^^ ié

Zifi^wel vimniin van b^ddm, itdeèanim^ tin, m
mreifckt tymvaad , zés dat met nodig is daar-iuiih
rmid in te brengen, maar alken dat verjleten is tet,

vernieuwen* Myn voorzaatheeft Vr noch^ een nieuus

gebouw bygevoegd^ dat mcbniAvokooidiSf muar^,
mee. GêdH, bvl^^ in, dm ^Utndet^^'fBmerTué.MgÊ^
maake'worden.' J0h^amkl£uÊrm^ oftientefyk6tsi^

gezin , een huisbewaarder met zyne J^rouWy dievfy^
tiglyk gadeflaan alles wat dient tot tèMi^eid ^ eti

bmvaringe der dingen, diedaarzpu L)enaaet*
voigenete drie ^vier dagen zyn^wy opgehoutkmeemt
Jlaate imakm. ^ Z» süe f^ergadeeinge Itek^ ik da
gewoone plaais bekleed , die den Abttoekwam. Van?
zyn Bisfchop-Ampt fpreekt hy geen woord, noch

htc ceTonen gezegde , men bee Karakeer"ocm dê^
zen Bisfcbo^ ^cmaklyk, naar het leven, .kan op-'

maken* '
• 'NT^.' •

' .^- 'i^
. ï. - iw-^»

••• • '
' " .' Zyn dood,

' Ik zoude niet reppen van mans dood , en be-
graveniSf indien het niet ware ten bewyze dair

iimk..de.ailerkundigflet en oaaawkeorigièelcbrjrH
WIS xlcf Ned^flaadichesaÉkent nn.eUwiderar
verftUkn, en> tegen malkanderen ftryden, in '&

verhaal van omftandigheid van tyd , plaatzen r
en perfoonen^. van welker leefcyd .zy noch geeni

11

uBiafcbop de Gastro ^efchicdu JDe Edele
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Heervan Crypskerkep dien devoocrÉng bOTéftiln

Ie anderen toekomt, wegens zyne naauwkeurig-

heidf en nee oordeel onitrent de Zeeuwfche zaa-

ken , fchreef omtrent het Jaar 1652 of 1653^
Vasm Hier Nioolaui de Caeero^ tfwmBurcbp
gejiorven binnen Loeven , en atdaet begraven ^ios

1572, zynde 'sJaar5 te vooren uit Zeelant gereti^

reert. Ik zoude niet durven ontkennen dat deze
Bisfchop te Loven is begraven ; maar Jaar 157S
fe hief zekerlyk een ichryf^&tl^ miafchie&MK
1574 , alzo de Bisfchop in *t Jaar 1571 niet lse»

hoefde te retireercn uit Zeeland, daar in dat Jaar

noch geen beroertens waren, die eerst in April

. 1570^ i)^onnen met den afval van f^lisfiagen^-

en wy ook gezien hebben dit de Bisfchop op^.

den 21 November 1571 noch tsef Scans Vcrgade-,

ringe der drie Leden van Zeeland is tegenwoor-
|

dig geweest » en derzeiver befluit heeft ondertee- '

kecd. De Heer van Heusfen^ in het Fberbericbi

nmrbet naamttkeurig Firbaal aangehaald » getuigpï

dat deze Bisfchop , verlatende deze waèreU êpt
den vyfden Juny des Jaars I574l> ChoGf

van de Abdye Kerke aldaar begraaven. Wien de-
'

ze, anders naauwkeurige, fchryver >ook gevolgd
^ bebbe» zyn verhaal heeft weinig waarfcoynlyl^

!

heid in het ftnk van den tyd der afftenringe des
Bisfchops te Middelburg , om dat men in de voor-
waarden der overgave van die ftad aan Prins ff^ii*

lem , geceekenddoi 19. Febroary 1574 (i), aUMBh
van Papen ^ en JUumikken gewasg^ viiiét^ eÉ
Biet van den Bisfchop , die , als dersetvet^ boéfil,

buiten twyfel in 't verdrag moest begrepen , en
genoemd zyn , tot zyne zekerheid , zoo hy toen
noch geleeid hadde, ce meer om dat hy t ;j||Ntopl^

PrinSf eis e^ ingedrongene ^Bisfchop » nuHtf
. ' : - w\ vtO ; . ; ..ring

' ii) Boxhor» Op Sfigmberg II deel» %U iSS-^SSJ*
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Vak imxjm tis Dft XVI. EsoWM^ its

fing zal hebben te bock geflaan , en by het ge-
meen » en de krygshoofdeat als een Inquijiteur^g

'

doodlyk zal xyn gebaat goweest. Ook is 't naauw--

]yks te denken dat de Bisfchop , na de overga^ .

vc, in de ftad zoude zyn gebleven , daar zyne
Wecreldfche, en Geeftclykc heerfchappye een
einde had» ea by het 7 lid der overgave 9 als eea
gunst » niet meer was toegefiaan p dan dat iim
Monnikken , en Papen it toegelaten , fnet bun kke*
dtTcn te vertrekken^ wel verre van dat het geloof-

baar is, dat de Bisfchop toen in V Choof van de
Abdye Kerke zoude zyn begrfiutven , waar omtrent '

X men te Middelburg echter voUe zekerheid zonde
koenen krygen. Hetalleronwaarfchjmlykfte i&het
verhaal van Boxhom (i) waar in hy ten Iloc zegt:

Hy is geflofven ^nno 1575, zynde Middelburg toen

belegert. Dit is woordeiyk nagefchreven doof
SmaUegange (2) , met drukfout metaal , die noch-
tans oogfchynlyk istobbende dé' Hoogleeraar
Boxborn zeer wel geweten , d^it Middelburg ^ ted

Jaare 1575, niei is belegerd geweest y waarom
de/elve te recht is verbeterd door andereni^), en
't Jaar 1574 in de plaats gefteld. Of nu het Lyk <

van den Bisfchop naarzyne geboorteplaats
is overgebracht, in de belegering^, met totlatin-

ge van de beleggers , of lu de overgave door de
Geeilelykheid by hunnen uittocht is mede geno-
men; dan of hy voor de overgave » in 't Choor
der Abdye te Middelburg isbegraven , t welk toen
niemand konde betwisten , achce ik, tot nader

befcheid, geheel onzeker (A)«
•V--» Bb * ^ $ lU
"^ (l) Op Reigtrsherg T deel, bl. T^Jt i

'\

f|) Cbronyk van Zalaud^ bi. 4^4*^

II) Tegenwoordige ftaac van Zewla»il deel, bl. I^^.

(A) Suffridut Petri in »yn aanhangtcl op Jobanni$ Je ReiaChro* «

fiici pag. 7. fchryft dat M*o/j<7f Caffro te Middithurff ^^fïorvea
ia den 17 Mey IJ73 , cn aldaar met groote rouwe U begraavcn.

^it vcrhaü heeft seer v^el icbyg Tan vaarUeid» gtïfk Mjrkt .ttit
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Ö II.

Gevolgen van zyn be/lier.

Twee aanmerkelyke gevolgen heeft de aacftel-

Bngvan dezen Bisfchop in ^eeLiud voongLUrzchz.
t. Dat niemand der £delen^ uii ontzag voor zyu
géduchc vertnog^Q 9 harts genoeg had om zig
voor den gczuiverden Godsdiensc te verklaren ,

veel min om het Compromis en de Requcsten der
Edelen van Nederland ^ tegen de Inqui/ttie , enter
verkryginge van de vryheid der Consciencieu ,

' te onderteekenen , of te helpen bevorderen. II.

Dac de gezuiverde Godsdienst in .Zeeland is on-
derdrukt , en deszelfs belyders vvrcedelyk zyn ver-
volgd, door het beflier van dezen Bisfchop van
den tyd zyner aanlielUnge af, doch meest iedere

1567 tot 1574* Zoo dat Koning Filipr, deSpaaty-

fcbe Raad, en de Cardmaat van Granvetie het
oogmerk van hunne heerszuchtigheid , en ver-
derfelyke ftaatkunde, om vryheid en Godsdienst

te vertreden , in 9 en door hem , vry veei heb-
ben bereikt, voor dien korten tyd, doch te ge-
lyk de afkeerigheid der Zeeuwen tegen den
Roomfchen Godsdienst en luquifitie hebben ver-

meerderd, en in hun ontllooken een feilen haat

tegen alle Tyrannie , geettelyke en v^eerciüiyke,

welke zy manmoedig uit Kerk en Land hebben
verjaagd tot heden toe » zonder immer wederom
ceneu Bisfchop , na den dood van Nicolaus de
Castro te hebben willen dulden , niettegenftaan-

de men by de Roomschgezinden eenen naam^
Bisjibop vasè Middelburg oeefc aangefteld» en in-

ge-

de bedenkingen hier boven opgefeyc» ; tc meer a!s men In atn»
merkinge neemt, dat SujfriJits P^tri omtrent dien tyd in blofi
WAS, en ctn j«are 1577 tot Hiilaiie -Schryver der Scgacen vaa

tti ra* .
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gewydc(i)» misfchien op hope dat^ ten eenigen
tyde , de Roomschgezinde Godsdienst in Zeeland
zal herfteld worden, welke de God zyner Ker-
ke verydeld licelt; zoo dat noch de aanftelUnge

van Janvan Stryen, {in deplaacsvan den vorigen)

die wegens de Nederlandfcèe beroerten te MiadeU
burg zyn ampt niet konde waarnemen , en die in»

middels te Leuven deftig leefde , tot dat de beroerten

en hevigheden zouden gefitld zyn^ naar 'c verhaal

van Guiecardyn (a)« noch de opgevolgde oprech'^

tu]g van een zoogenaamd Kapiteel ^ den Roomsch*
gezinden , en hunnen Godsdienst, iets heeft kon"-

nen baten. Evenwel fchynt de naam -Bisfchopya»
van Stryen noch eenigen tyd In Zeeland gebleven te

zyn » en een Biafchoplyk recht zig te hebben wU-
len aanmatigen t vermits de Staaten van Zeeland
een brief zonden aan den Bisfdiop van Utrecht

,

uit Middelburg den 24 Maart 1378, waarin zy
denzeiven verzochten Ja» van Stryen, zyne Oüi-
cieren, en anderen ^uit Zeeland te verzenden (3),
waar van de Bisfchop van ütreebt^ zoo goed hj
kon , zig verfchoonde (4), Dus vonden de Staa- *

ten van Zeeland zig genoodzaakt om zeiven te

doen , 't geen de Utrechtfche Bisfchop weiger-
de » en , door het aiTcbafien van den Koomschr
gezinden Godsdienst , en van 't gewaande rediC
des Bisfchops , die zig by Don Joan ging ophour
den, een daadelyk einde te maken van het Bisdom
van Middelburg , waar van Ntcolaus de Castro dip

eerfte en laafle Bisfchop was*
- ' j - > ï

fi) BoJtborn op Reigersberg 1 deel ^ hU 15U
' (a) Defcript. BeTgli, pag, 210 Jték% FOV

(3) Bylaa^en, bl. 45 » 46, . ,

Bb 3 H. Lcr
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Levens-befchryving van Gaspar van der Hui^
den , beroemden Predikant te AntweTpm\
Frankindaal , jixel » en JttiddeUmrg , van 'c

Jaar ijjo tot 1586 (!)•

et geflacht van van der Heiden^ r it , van
JLjL OLids, onder de Edele JtamtTien vin 7:'r.?-

bant geteld (2) , waar uit twee ouderfcheidcne
takken fchynen voortgefprotcn te zyn , welke
iig zeer wyd hebben uitgebreide* De oudheid ,

cn hoogadelykheid van dit geflacht, hccfi 5/ c^/-

kgange , in zyne byvoegzekn op dc Cbronyk van
Zeeland (3), bewezen uit Goutboeven^ Butkens
en uit ttn^,geautenthifeerde atteflatie f en brieft
toonende dat het zelve ook gezeten geweest is

tc Ritlant , een welbekende plaats u\ Zuid-^Be^

vetand , doch voor lang verdronken, van wnar
het vervolgens zig weder heeft begeven naar

Brabam , waar uit het gelconten was. Ook meidt
hy , dat men meent dac dit geflacht uit een der
jonger ffeercn van PVasfenaar zoude zyngcfpro-
ten. Ik heb geen gcflachdysr van dit hoocTKle-

lyk huis konnen machtig worden ; maar uit ver-

fcheidene gedenkfchriften biykt ^ dat hec zeer
luisterryk geweest Is, niet alleen doorhuwelyks-
verbintenisfen met de doorluchtigfte der Edelen ,

in Holland met Dnhyenvoorde , in Braband Tnet

van der Noot (4) ; maar ook door een groot aan-

tal van hoogaanziefilyke mannen » die het in t
Gemeenebest , en in de Geleerde Weereld tiit-

geleverd heeft, van welken my de volgende zyn
voorgekomen^ Jan van der Heiden $ Ridder, was

fi) Zte het kort verhaal der ReformtdB Yta JStiUmd^ bl*
(a) /> Rouk Ne(L Ueranid» bi. %iu
fs) Blfdz. 709»

i-i) JMtim Tr9ph, 4ft Brib» TqOm t Ur r. ptg. 3^

Am*
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Afhknan der Stad Brujjfri in \ Jaar 1334 ; Gerard
van der Heiden , Ridder , bekleedde dat zelve

• hoogftacelyk Ampt, in 't Jaar 1339 (i); Gerard
van der Heiden , Heer van Gestel, en (door zy«
ne Vrouwe Bertha van Duivenvoorde) van Bqu^
tewbem, was Raad (2) van Hertog If^etnelaur
van Brabandt en Droifaart van Braband^ in 'c

Jaar 1400; 3^cob van der Heiden, Ridder, was
Burgemeejler van Antwerpen, in dc Jaaren 1565
en 1367^ eo Jan van der Heiden zyn broeder
Söbepen (3) » ten zdven tyde to&i4iaipar vek^
der Heiden daar Predikant was ; Hendrik vander
Heiden was Schepen te Mechelen , in den Jaare
1581 (4), toen de Gereformeerde Godsdienst in .

die ilad opesLbaarlyk .wcrdc geoefend. .Onder de
Geleerden wórdcbrfleoieldey^Jm veen der Hei^
den, vati een zeer Edel geflMfit , die Reóior w^s
van de Hooge Schoole van Loven > in Jaar van
derzelver eerjie eeuwgetyde (5); noch Mr. Come'»
lis van der Heiden , die een boekje ui^af dao
meermaalen is,gedrukt, met dezen tjrtel, kortr
InfhuSie^ en Onderwys , hoe een iegelyk menfche
met Godt, en zynen evennaesten, fchuldig is y en
bekoort te leven. Te Gent 1544 '^^fig^ door Mr.

. Cornelis van d§r Heiden , Priester. Dat boekje
maakte groot gecacht , om dat men meende in

^

't zelve te zien eenige gronden onbeftaanbaar
met de Icere der Roomschgezinden, waarom het
;^el ve volgens voorgewende bevel van KeizerKareh
den f^, tot twee maaien toe door den JOeken, en
EacuUeit der H. Theologie te Leuven , is geeori*

dl0neert als fufpeS van barefie , of althans , be^-

^

, : ! B b 3 , . , , ter
(1) Bmtétwt I. c. Liv. 9 pa^. 426.
(2) Butkens 1. c. Liv. 3. pag. 209 en t*oili. t. Liv, 4 paf. 4^0,

YaderJar.dfche Hiaorie 111 dccI, bl. rio.
-r r • .i

(1) Sapplera. au. Butkens'^o^. 1, Liv. 7. ptg. 164,

^4) Bu$keHS Tom. 2 pjg. jóS. tFwnbttè bk, J J^.Ailtw.CllfOn,bl.Ijlf,
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Hr niet gekezen dangetenen fi)* Dat nu de Pre-
ckkant Gaspar van oer Heiden uit die hoogadelyk
geflachc herkomftig zy , kan wel niet oncegea-
zeglyk bewezen worden , by gebrek van aantee-
keningen , mits de hervormde Leeraars van il:aa-

telyken Adel , die 'er in groeten getale zyn ge-
weest f vooral uit Brabant cn F'handeren^ in
die tyden 2eer weinig werk maakten van 'faun,

Edeldom , zig vergenoegende om edeler dan an^
deren te zvn, door het onderzoeken , verftaan en
predii:cn der Heilige SclMften ; maar het ia ech-
ter meer dan vvaarfohynlyk f vermits in die da«*

geo zeer weinige gemeene menfcben ^ en borger»
lyke geflachten eenen toenaam of van voerden

,

en het niet geoorloord was den naam der Edelen
zi^ te mogen toecigenen , en hy te Mecbekn in

Braband geboren is , in 't Jaar 1530 9 daar hec
Edel huis van der Heiden woonde^ en oorlprou'
kelyk was. Zyn Varier was Gcnird van der Hei^
den, van vvien ik nicis, buiten zviien naam, aan-

getcekend vinde» Men ver^^ckert , dat hy dezen
zynen zoon Gaspar had gefchikt tot den geeile-

lykén ftaat « zoo als men dat noemde 9 zoo dat

clie waarfchynlyk de beginzelen der Latynfche
taaie zal hebben c^eleerd, dorh waarin hv noch'

niet verre fcbync gevorderd te zyo geweest 9

mits hy zelf, ten Jaare 1555» ^e broederen
te Embden fchreef , dat myn Heer Jan a Latco
hem , door brieven, en andere boden ^ ontboden had
om by hem te I:omen , 'r welk indien die Heer be-

geerde om te lezen , fcbryven daar toe en bebbe

ik de gave der JU^nfcbe tonge niet , gelvk hjr

'er byvoegt (2). Maar naderhand heelt ny ^
daar ia zuo geoefend dat de Heer van Aldegot^e

met

(O I^tkaatlioek «tn VUméffimt ël. ijo, tSf.

Digitized by Google



m

met hem Latya((;^e briefwisfelinge hielde (i) in

de Ja^en 1576 en 1577; welk ook uit zyne
.onderceekeninge der Synode van Embden 157 1

»

en van Dordrecht 1574 » het Latyn , is af te

nemen. Pas zestien Jaaren oud werdt hy be-

llraald met het licht der zuivere Evangelie waar-
heid , en verliet zyns Vaders buis^ of om dat het

te Mecbelen al te gevaarlyk was voorde hervorm-
den, als waar men reeds ren Jaare 1529 dezelve
had beginnen te v^erbranden (2), of om dat zya
Vader hem niet in zyn huis wilde dulden. Hy
begaf zlg nnBT ^^werpen , zig ter kostwiwin^
beftedende by eenen fchoenmaker (3) , en werdt
eerlang een lid der hervormde kruisgemeente at-

daar, by gelegenheid dattry , Jlapende op den zol-

der, merkte dat zyn baas alk nachten met eene kaars

op dien zotder kwam, en een kist ontjloet daar tft^

een boek nemende, V weik was de Éybet, in wnr
/ ken by een geruimen tyd tas ; bier op ontdekte hy z$g

aan zyn baas , en werdt dus een lid der vervolgde

gemeente f volgens de overl^veringe door eenen
zyn er aaozienlyke nazaten my mede ffedeelc^

Onder *t waarnemen van dit bmep , oemide hy
zig zoo, dat de heimlyke gemeente te Antwerpen,
hem , noch maar twintig Jaaren oud , tot haarea
Lceraar verkoos in 't Jaar 1550 , gelyk blykt uit

jde eigene >yoorden van aynen kleinzoon Abteis
bam van der Heiden (4)^ en mt desaelven Gra^
fchrift, te Leiden nodi te zien, en na zyn dood
gemaakt in 't Jaar 1^78, waar in getuigd wordt^
dat hy met zyn Fader, en Grootvader ^ oi^aen Gas-

jjf^j^ in eene q^engefchaketde reeks by ofmtgvi^

Cl) Sel«él. Cent. • pig. rn—75l^ Bfemit hiftorJe 4er Et*
ibrm4ue I deel, bl. 566 en 5S8.
' (2) niftorie ^er Martclaaren fol. 69. Amfl. drak 1671,

(3) Zie tynën brief by Mfimn I» e. ttU 367.
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dimri vervtM bad 128 Jaartnt en dus van t
Jaar 1550 at Doch deze verkiezing was maar
by voürraaü ; by zelf fchrecf m \ Jaar 1555,
(toen de Antwerpfche Gemeente i>rof^ (>ƒ hy
pUf geb€flyk zyn werk van den dunst wilde makenp
fn dat xy bem zoude onderhouden , mies hy tot dien
tyd toe zyo ambaebt noch oefende om de gemeente
niet COC List te zyn) au 1 i de kerke te Embden, dat by
door diTZfiver verkiezinge den last des dienst ivitde

aanveerden^om den valjchen fropbeten met gelyk

tyn^ difvan zig zeiven looffèn , eer ze te rccbt gezotiden

zyn (1). Hy begaf zig in ^t vervolg naar JEmé-
'(^€12, om tot den dienst bchoorlyk bevestigd te

worden, en fchynt daar al eenigen tyd gebleven
te zyn , om dac ^driaan van Haamflede p toen
ook Predikant te Antwerpen , in 't Jaar 1557 ^afl

|}e kerke van Bmbden fchreef, Ik woudf wet daê

C. van der Heiden L\ m fpoi'dichde ; iiamehtlyk om
weder te keercn naar Antvuerpen, alwaar men ,

•in zyn aiwe^cn, in beraad leide om in 'c open«
baar te preAken {2\ Wedergekeerd , nam hv
^yn dienst zorgvuldig , en yverig waar , doch
niet zoo drifcig als Adriaiin v.:n Haamflede ^ uit

wien dit verllag kwam , om in 't openbaar te

predikeiiy en die door zyu ontydigen yver zig

«elven, en de Gemeente voor zeer moeilykege-
vaiaren bloot ftelde ; wetende dat Cbriftur om
beveelt Sirpentifche voorzichtigheid in ons doen te

gebruiken y gclyk hy fchrcef (3). Niettegenfiaan-

zyne voorzichtige bezadigtbeid liep hy ech*'

ter dikwils groot gevaar om zyn leven te vcrlie*

een, had de God der kerke hem niet geredt, alt^

door wonderwerken. In 't Jaar 1558, volgens

\ verhaal van deA martelduoj QiUu Firdiet (4)

(1) Mifftfrs 1. c. bl. |68. Wddt
fa) Meinen \. c. bl. 373—J7I»
(3) Mrinfti 1. c. bl. 306.
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iverdtdc Antwcrpfchc Gemeente, door vcrrade*
rye , aan de Overigheid aan&jebracht , en ondekt en
zoo tuerdt eerst ht t buis dacr Kaspar van der Heiden,
dienaar des vjoorts in gehirhergt ivas , ingenomen^

daer by, mtracukuslyk gmoeg » uit vmost wierUtp

volgens mondclyke, en fchrifcelyke overlLvcrin-

ge onder 'smans na;:aaten , dat "hy zig verbor-

f, gen hebbende op een Sekreet , de deur van
^ binnen vast toe deedt » zoo dat de Sbhodt , of
ff Markgravef die niet* konde openen, maar ee^

f> ncn zyner dienaaren belastte op hti dak te

M klimmen, en de pannen af te ligten, *t\\alk

19 als hy dccdt , zag hy van der Heiden op zyne
M knten leggende, en God biddende f doch door
ff een wonderlyke beftieringe van God , mee
99 deernis bewogen, verzekerde hy den Schout
t» dat 'er niemand in was, cn on*kwam aldus het

ff doodsgevaar", maar met de vervolginge, wel-
ke tegen de hervormde te Omwerpen in <Éit Jaar

1353 merklyk verzwaard is, Behalven den Mark«
graaf Jan van Immer/cel , die in de Hijlorie der
Martelaarcn als een allerfirengde vervolger te

boek ftaat , beroemde zig naderhand de Burger-
meefter Hendrik van Berchem , in zyne defeniie

( l) , dai de Dêeken van den Capiitek ook ivêl wifft
dat fy onder heur iween Anno 58 , de grouwdyke
conjuratk der Scdarisfen , mitsgaders heur Con/l*

Jioric , efide Republyke , diefy onder baerluiden ge^
maekt hadden , ende alk heurefeereten , alder eerst

onde& , ende in *t Hebt gebracbt hebben, ende dofif

ende foo verjaecht, ende gebannen fyn ^ datter in
veele 3men weinige overblyff^kn aji geweest zyn.

datter ve

Bb5 aig

(t^ Bar 4» Botk fdl, X5f* 4»
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zig zeiven verder befchryvende als den bitter/Jen

yyant van Se^ariffm* Het volgende Jaar was
Boch gevaarlyker voor den PrecttkaDt G. van der
'Meiden óm dat men drie hondert Guldens be«
oofde aan den genen , die den Predikant zoude
aanbrengen, en vangen (i); waar door hy, als

veel bekend zyode om die laagen te ontkomeo
«oo hy te Antwerpen bleef» 2ig genoodasaakt g^r
vonden heeft die ftad te (verlaten , en den wyk
naar de PaUz te nemen. Den tyd , en \ Jaar van
^yn vertrek vinde ik niet aangeteekend , maar
VT^^tby 'er zig reeds in ^ ofvoor den Jaare 1561

' bévondt^ wtrnd^uU in 't Jaar 1563 , met Petrus
Pasbenuf , en Jan Taffin, fneer dan eens , afge-
bonden door den Keurvorst van den Paltz, nae de
i^cdertandfche Kerken om dcrzelver zoeken te bezor-

ff», Hy bediende daar de Gemeente te

^4iff^ndeu$i f beftaaade uit Nederlanders, die ten
'4eeleonm}jddeiykuiiiVi^^^r//>M^ gevlucht, en teiï

deele gekomen waren van Frankfort , daar rpen
dezelve, in 't Jaar I56l>, van hunne Kerke haa
i>eroQfd (3)* Maar als nu de Hiervormden, na het
9i[er^^leverd Smcekfchrifc der verboodene.Ëde*
fen , en de goede beloften daar op /^edaan den 6
cn 9 April 1566 (4) ;'ig alomme vlcidden met die

hope, dat alle vervoi..;ingen om den Godsdienst

wqfQÓe^^ ophouden ; «akten de gevluchte Leeraars

WC^er* nU de Pak% , en van floers, af« njuur

derJand, en onder dezen ond^ van eler Heiden
naar jflntwrpen , daar h\' met Joris Silvain , en

Herman Moded , de Nederlandfohe Gemeentq
Ippor ^koeten tyd Icbyntgediend te hebben (5^

Doch

(i) Hii^orie der Mnrt^Tutreii fol.aoc* b«eii 337. Aoiatrd. 1671*
Cf) ëmi van de Form. hi. 94—9^*
(3) MTsng kort Vtrhanl , bl. IJS $ 5»
U) tTeztmbefk bl. 78—85*
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Doch dewyl 'ér.m die flad al doii-.wy groaCiaüit«

til van ICerkkenncen vas 9 en hy.daar al te aecr
bekend was om eeoigziDs verborgen te konneii

biyven ; daar ook het Hof, en dc Overheid van
Antwerpen de verwagtinge der Hervormden te

lear ftelde ^ dooc ücherpe beveleri , die men on*

der' den naam Tan nuuigmge kier SkibmOm wilde
doen doorgaan , cn waa^ in men ondcr^nndefeii

beval te vangen , en te fpannen alle Predikanten ^

en du ben onderhouden , en aanhouden ( i ) , Aak
over in nisibuarig VieumtkTm.^ over welk

gewest ^ éèü ^9%^^ Scadbooder , wttde Gmafvm
Egmondy die toen, by aogluikinge, en tot vol-^

doeninge van zyne belofte, aan de Verbondene
Edelen gedaan , den Gereformeerden eenige

meerdere vryhetd liet genieoea in zyne Lai^
voogdye» tloch voor een korten cyd, zyne be*
loften haast vergetende. G.Afan der Hekkn pre-
dikte met yver in de ftad Huift (2), en zette zig

vervolgens neder te ^j4xel tot het waarnemen
van den dienst des.Woorda; maar werdc eerlang

genoiodaaata! oipn* Van daar te vertsejkJten t by ge*
legenheid dat het gemeen de kerkderaaden al-

*

daar vernielde, en de heelden verbrak, en hem
niet onbewust was dat de Spaansrh- en paus-ge^
zinden gewoon waren de fdinld optde PSredikan-

ten te leggen-y) tlook tegen de waarheid. Ook
kwm eerlang re Jtseef mei htmderd RuHers Jan
van Cafembroot , Heer van Bakkerfeele , een der

Verbondene Edelen , en Geheimfchryver des
Graave van Egmond , doch die nn , op 'c voet*
fooor van zynen Meefter» de Gemfeu niet alleen

Itrenglyk , maar zelfs wreedelyk begon te ver»

volgen (3) ^ en eenige beeideilor^ers gevan-

gen
(l) iFtzfmbfek bl. 104, roy, it6, tt8

(aj Lamsbirgtn BeifdryviAafl van Hulst , bl. 23i^235«

(ï) N.BmtgM na. BeltrUb.3 pi«. téh 1^

Digitized by Google



396 V£RflAND£LING£N Oy£R D£ REFORMATIE
4

gen nam > die naar Gmt voerende , daar zy geilrafii

zyn (1) ; alles coc groote kosten der Stad , en
jAjnbachce van jixrt (2), \ welk aUes ik omftan-
dig heb verhandeld , in myne Kerklyke Hijioric
van uL^xel en j^xelambacht. '

' De Leeraar G. van der Heiden dit onweder
ziende crpkomen , dac men op zyn hoofd zoude
hebben wiilan doen vallen » ontweek het zelve^
wederkeerende naar Antvjerpen\ alwaar hy noch
niet lang kan geweest zyn , of hem werdc door
den kerkenraad aldaar de last opgelegt, om » met
twee Oaderlinpen / naar ^m/Ierdam te gaaa , en
den kerkeoraiaCaldaar te verfpreken ovei' dersel*

ver al te groote toegeventhcld omtrent de Lu-
therfchen , en derzelver leere over *t H. Avond-
snaai, Het verbaal zyner verrichcingcn aldaar is

zeérrCRmfiandig geboekt door G. Brandt (3)» zoo
hy -zegt» uit de gedenlcfchriften van Laurens Ja-'

cobfen Rcacly doch met zyn eigen ftyl , en mee een
fchimpen i 11 ot , zeker van zyn eigen niaakzel , als

tuetgevonden wordende by Pers (4) ot iemand an-

ders^y die dit geval verhalen. Degcbeeie vertel*

Ikig van^fiaia^is enkel gericht om onzen van der
Heiden haatlykte maken, die nochtans zynui i isc

heeft moeten voL^en, en om wraak te nemen , naar

den aard eer Renionflranten , en naar aynt- alom-^.

doOfftralènde gewoonte , van de Contra^remon^
firanten -als iMutle , en onverdraaggaame men*
fclicn in 't ftük van den Godsdienst, met np.amen

van den zoon, en zoons zoon van onzen Gaspar*

De eerile, ook Ka sper van der Heiden genaamd»
wss'Rredikant te^^na/iffvit^ten tyde van de Ke-
nonftrantfche befoertens » enbad den Jongen Pro»
fesfor Epucopius in de kerk te AmJIerdatn oyca-

i1 GentTche GcrchiedeniiiftiiTom* U bU 83. lyk
2J Transtaie M. S.

'3I Hiflorie der KefbrBaOf I dcelf kU 3671
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lyk beftrafd , om dat hy , met zyne gewoone
ilottcmoedtgbeld , hem openlyk had tegengefpro*

ken f niet wetende dat by Episcofius voorhad j

ook hielde die Leeraar zig aan de auivere waar-

heid , waarom Brandt geen gelegenheid laat voor-

bygaau om hem te bezwaaren met hatelyke , en

voor lang wederlegde» vertellingen > en met de
eameekeningen van een voornaamen Regent van
jflmjlerdam {i) , die een geflageq vyand geweest
is (Ier Amfterdamfchc Predikanten , uitgezon-

derd van Goulari, voornaapiiten voorilander der

Remonftranten , wiens Godsdienst-leere zoo raio^

was t dat hy de aUergroffte dw^algeeften ver-
fchoonde : de tweede was Abraham van der Hn*
dtii oï Heidanusóie zig der llemonllranten wraak-

oefenirge waardig gemaakt had , zoo om dat

hy zyns Vaders handelinge omtrent Episcapius

verdedigd heeft > als om dat by de ailerontzach-

lykfte wederlegger der dwaalingen van de Re-
niuiiitninten is, en blyfc, mits dezelven zyn on-

vervvinlyk boek de Caufa Dei Viocnx. hebben kun-

nen wederleggen. Om nu wdeu weg te baaaea

tot hateiyke befchuldigingen tegen de twee* ^

laasten , begint hy met hunnen Vader, en Groot-
Vadc. , onzen Gaspar , die hy ten laste legt L
fcherpheid 9 groots btivhheid en meermaal kerhaai-

de harde woorden , waar van hem niemand an-

. dc^ ooit heeft befcbuldigd , noch zoo verre uit
* £yne gefchriften , en hsmdelingen blykt , beeft

,
konnen bcfchuldigen , al had Riad 'smans crnr

ftige uitdrukkingen met die vinnige bcwoordia- *

gQO geboekt in zyn gefchrift \ IK bedreiginge nuf-

éi^ wm p ai exeommuiUcaiie ^ 'c welk zel& van
. de nrinfte waarfchynlykheld ontbloot Is, om dac^

wel by de iVederdoopers in dica cyd , niaar nooic

by
[i] Hiftorte der IL^rmtie Ild^el^H ^^tlrfkn

t

Digitized by Google



I

I

by de Gfereformeerden in gebruik is geweest dat

de eene kerk de andere mee den ban dreigt o£
flaat f *t weik oOk ftryt teged ftUe kerkenontoiiiH
j;en , in byzonder tegen die valt EfMm des
Jaars 1571, door onzen van der Heiden zeiven ,

Profes Symdi aldaar, gemaakt, dat namen t-

lyk pen hrke over e^amdere kfrk» zal beerftbap-

pye vomn, welke zetregel niet gefteltis ugmA
Biffchoplykèeid , gelyk Brandt (i) (merkende
dat daar door 't vercellingje van den gedreigden

to» moest vervallen) , heeft verzonnen ; maar de
inwendige Icerkregeringe in de Hervormde Go-

' meenten bevestigt » en toont dat de kerkennad
van Antwerpen 9 ofdeszclven afgezondenen, de
kerke te Amjhrdam niet met den ban hebben
konnen dreigen , wat ook Reael mocht aangetce-

kend hebben. Dus moet deze befchuldiging ge-
heel vervallen* Waren de befcheiden tot deze
bezendinge behoorende , tot ons gekomen , wy
zouden van de' handel vvyzc van Gaspar van der

Heiden naauwkeunger verflag hebben konnen
doen. Nu moeten wv oos vergenoegen met het

onzydig verhaal van den Hoogleeraar M. Scbook

(2) (die menigvuldige zeldzaame (lukken , tot de
Hiftorie der Reformatie dienende, bezeren heeft)

hier op uit komende : vermits de tegenwoordtgzyu-

de dienaars (te Amfterdam) dien van de Augsburg*

febe betydenisfe u veelJcbenen toegejieum te bebtm^
Kverdt Casper van der Heiden g/zonden van j4n$^

werpen , en na verfcheidcnc onderhandelingen ,

* <verdt de ftaat des gejcbiis in fchrift gezonden aau
de kerk van Aie$wirpen\ dcei dewyl dezsfhe, nke
mm dan de overige kerken m Hétti^nd, korte dbetr

0a> in meenigvuUige zwaarighedm 'W^rdt ijigvwik"

keld.

Tri I Deel, bU ftf, f»4«
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hfldf is dit , vry oturd^ b$ffmnen ,fffibü M» thiék

gehapen, *i wHk ook- reeds te Antwerpen was qü/*

flaan , gelyk ivy voorheen hebben aangeteèkendJ'

Na zync wederkomfte te Antwerpen , in 't ein-

de des Jaars 1566, werdt het hem niet Jang ge-

gund om daar te mogen blyven , mits Prins H^it*

km van Oranje vertrekkènde op den i) A^fU
i^'fjy uk die ftad en in 't kort de komst der
T^andvoogdesfe met krygsvolk te gemoet gezien

wordende, de Gereformeerden gedwongen wer-
den t om eerst de uitdeelinge des H. Avood«-

maals , en op den 13 April de predikatiën (i) té

Haken. De Predikanten namen op den 10 April
affcheid van de Overheid , onder ireflyke verma-
ningen , en beftrafEngen (2) , en togen elk daar hjr

\ nuttigst oordeelde ; van der Heiden keerde we*
der naar de Paltz, daar hy^ kortdaar na, in plaats

van Petrus Dathenus , die naar Heidetberg |VeN '

trok , wederom in zyne oude ftandplaarze tfe

Frankmdaat werdt beroepen» Hem verzeldc

overal zyne liefde , niet alleen tot de bedieninge

des woords , maar ook tot het welzyn der ge-
meenten en Predikanicn van Ni^derland ^ die,
door dc w crvclginge, van de noodige middelen
tot onderhoud ontbloot waren geworden. De
vluchtelingen van Antwerpen , Gend, Amfterdath
en anderen , die <te Embden een veillse fchuil-

plaatze vonden , hadden reeds op den i mey 1567,
aan den kerkenraad aldaar , een veril ig gedaan
ter onderhoudinge van de behoefagen onder hen,

welke in allen deele , wegens de omftandi^e^
den des tyds niet konde worden opgevolgd (3).

Philips vari Marnix 3 Heer van Aldegonae , en
Gaspor vaa der H^idm gaven te Embden een an-

der
fij Antverpich ICrofiykje , bl. is«, 132, 134.

I
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der gefchfrfi in , van den, 21 Maart 1 57 1 , uit tumm
en lusi van Li i. d mccntens tc haüclbirg ^ ai tran-
kcndaelf waer in zeer Jlcrk ivort cu^ngedrongcn de
oprechtinge van eene algemeene beurze f door de ver-

firoQtde Nederlantfcbe Gemeenten , om daer uit de
nodige hantreikinge te doen oen hekoeftige kerkdie^

naert n ^ en anUf^re bequacme manïi.n , L. n einde iiu n
Zig by voorvallende beqmeme gelegentbeden zoude

kannen , en mogen van dezetven bedienen )• He(
blykc oiec dat deze tweede voorllag van meer ge-
volg geweest «y , dan de cerlïe , maar wel de
getrouwe zorg , voor Nederlands kerken , dezer
twee groote mannen , die een vast becrouwea
op God betoonden te hebben , dat het gewelda*
dig beftter van Alva een middel zonde zyn in

ne hand ora de kerken in Nederland weder te

doen opgerecht worden. Inden Jaare 1571 was
Gaspar van der Heiden tegenwoordig van den
beginne tot den ei: de by de onderhandelingc te

Frankendaal tusfchen de Gereformeerden , en <te

Wederdoopers , waar van hy het Protocol in

^t Nedcrlandsch vertaalde eh deed drukken den

25 November 1571 , zoo als op den lytel ftaat ,

zonder naam van den drukker, oi pla;itze , dien

men uit het tytelplaatje zoude konnen gisfen Ja»
Canin geweest te zyn , *t zy dat die toen te Dor^f-

recbt woonde, of ookn^n: Embden gevlucht \v 5.

Althans vc^n der Heiden bevondt zig omtrent ciiea

tyd te Embdeny daar hy geweest is Prafes Sy*
nodi der Nederlandfche kerken , gehouden te Emb*
den den 5 OSohris Anno 1571 9 waar in hy ook
verkozen is tot een der genen , die aan den Heer
van Aldegonde zoude overfchryven alles wat hem
van de oprecbtinge der kerken (in Nederland) , de

vervolginge derzeher en z. v. , mee zei;erheid be-

kend
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kend was, om 'danr van een Hijlorie te befcbfj"

ven (i). Voorts bekleedde hy het Predikampc
te FrankmcUuU coc ia 'c begin des Jaars 1574.
Of hy toen door den Keurvorst van dm Pain is

aangefteld tot Hofpredikinr by zynen soon CbrUn
tqfft'l, die met eenige krygsbenden den Neder-
landen te hulpe kwam , met Graaf Lodewyk
va» Nojjau , doch welke 9 beneveos hun mee-
fte volk , verflagen zyn op 4I0 Moker Heide de»

%4 van Granmand 1574 (2) » g^^yl^ fomniigen
melden , kan ik uit geen vaste befcheiden beves-

tigen , hoewel *er ook te Middelburg tyding
• l^wam op den 8 Mey » dat Mr» Gasper voorzeker,

met Graef Lodewyk • en de andere geconfoedereer^

den Heeren was opgeueten om in den kryg te trek»

ken: maar uit volzekere en aan my medegedeel-
de berichten is my gebleken , dat Middelburg
aan den Prins van Oranje overgegaan zynde den

ig February 1374, door dena&^ven met de Cla»»

iis van fVaküren (alzo 'er noch geen kerkenraad
was in die ftad) toe Predikaat is beroepen Mr.
Gasper van der Heiden , zynde de dag wanneer
niet aangeceekend. Op deo 8 Mey daar na vol- ' •

gende» werdt in de eerilfs Coniiftorie befloten^
een beroepbrief aan hem naar Frankendaat ;e
zenden , onderteekend door Gekin Jansfe d'Hoor-
nc (,die reces 15 JuarLii tc vuren het Predikampt
in 't helmlyk rc Aiuldelburg had bediend) en door
eenige proviüonele Ouüerimgen , en andere iie*

^en 9 welker hand by kencte. Hy kwam ook
eerlang te Middelburg ^ deede eén of twee pre-
dikatiën , CU verzoent een buitengewoone ker-

.'kenraads-vprfTndrriTine,in welke hy,op^€n SJmy
: 1574 » ^y^^ orie^vea vertooade 9 die zeker # en

• ^c: . .:. Ccl . -r: . ,
' goed

(t) Art. 4S, 49« 50.

(a) i/w/r IX hoek, tl. a3i*:tWi^ :>i /
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goed fevöndoB eyn ^ cn iBimdcUiig voonlroeg ,

I. dat indien Middelburg al mocht voorzien zyn ,

hy gaarne wilde wederkeeren naar Frankendaat ,

II. ixx> God opening gaf ce Aruwerfiu^ wilde hy
dtcwaardi wederkeereiit lU. zoo hy mtsgevvUen
kreeg aan dew landeo , of keiidyke cwistea ^ of
hier niet aarden konde, wilde hy wederkeeren,
IV. ook indien de Frankendaalfcbe kerk om wich-
Cige redenen hem wederom eischce. Van welke
toorwaarden hy niet wilde afibon , hoe. Mcr de
kerkenraadt oofc^aafthiddt. Hy ftelde, ten. Eel*

ven tyde , odk voor , dat y. Taffin tc Rotterdam
hem gebeden, en bevolen had, omniet alleen

in de aanftaande Synodus te Dordncbt te komen
ten beftemden dage (den 16 Jiiny 1574) 9 maar
4 of 5 dagen ce voven , om eenige rnKMauddfih 1

heden, ten gemeenen welvaren dienende , tc I

verhandelen , waar toe hy verzocht brieven van 1

credentie , 't welk goedgevonden is » met belof-

vte van het noodige coc de reise dienende , waar 1

toe G. y« ifHaome gelast is » met twee Ouder*
llngen , by de Staaten zeker reisgeld tc verzoe»

ken ; en vervolgens , als de andere Minifters der

Clasfen zouden komen , zoude Jan d'Hoorne , als

Ouderling der Middelburgfche kerke , mede ge-
sonden worden toe Mr. Gaspers behulp> en bo^

raadzaamheid. Hy werdt in cfie Synode der *kef^

ken van Holland en Zeeland gekozen tot BeJUerder .

of Voorzitter (i). In zyn afwezen ftelde de ker-

kenraad van Middelburg verfcheidene gmlGlifl- 1

ge aaaken oht tot dat hy wedergekcxraen ^miie I

zyn , gelyk hy wederkeerde voor den 21 JWy
1574 • wanneer hy , na eenige losfe texten ge- !

predikt te hebben^ voorilocgom een geheel bMfc
dea Bybels van* voren m net einde toe uitzie

(I) Kcrke^k mii4|i« IS ta 4/« •
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leggen , als het Euangetie van Jobannes ,den brief

non de Romeinen , of aan de Hebreen , waar uit de
feerkenraad het eetfftc verkoos voor hem , gelyl:

Sroor G. JF. dlHmrm^ den oudileii RrtedkinCy 4^
Handelingen deT j1pofUtm\ ook mtalBee de ker«

kenraad op den i September 1574 deze fchikkin-

ge . dat d'Hoorne des Zondags 's morgens ten y
ttttren » en ten 9 uuren van der Heidm sonde
pteéikeui lAMidte dé swbkheid Tan tfnt ósCMnf
niet Icêe , dait hy* nanilddags aoude prtdDcenï

'

Toen de tydinge van *t tmtzet van Leidm , ge^
fchiedt op den 3 Otlober , te Middelburg kwam.
op den 4 's avonds ten acht uuren, werdt opbe^
el van den Gouyierfieur BoiJk$ ^ en de Bor^ttt^

inee(teiisn> oék laet blydeo accodf^«(lr^vata de Oiü^
fiftoric, door van der Heiden in de kerk ff^esP»

monfter genaamd (nu voor lang afgebroken), eeil

dankzegging gedaan , waar t0e hefi volk> doos
het gelald vaD alle de klokken^ ftmen geféebeji

werdt. Den' ty Mey 1575 weidt -^ên der «ïnft

den naar Dordrecht yezon den om met Taffin ovet
de bezwaaren der kerke te handelen , en nader-»

band aan hem ¥ele zaaken van gewkht ter behan»
delinge ovetigeg^bri , ook een gefprek anec 1*
iVederdaoperf tè^mddèlburg te houdén. VÈjf
werdt in yanuary 1577 gezonden naar Engetanai
met geloofsbrieven van de Overheid , en Ker-t

kenraad, om van daar een Predikant naar Mid^
delburg te brengen , ea op- dm 5 Febrmrf isf9
éöot de Clasfia gelaist on fiottr te te&é
ter bevorderinge van de Nationale Synode, doch
de» 6 werdt die reis uitgefteld wegens Don yo-,

ih^ns invallen , en^ den beroerden ftaac Ook ^be-
geérde de Cüè6èp op^ ap ^rU^ dat hfimt
^^(ikimmfm vAssm t t wett: toen Werdr
geweigerd ^ doch naderhand fefaynt hf Biec al^

Cc 2 kea ,
V

r
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494 Vbrhamdeldiosii ovu » R|Miii4TiB

leen gereist te 7yn tot de Nationale Synode ge-
houden ce Vaniftcbt vaa dem a so^ dtn 1 8 Junjf
1578 f maar ook, op derzeiver bevel, imar Atu-^
werpen , vanwaar die Kerkenraad van MiMelburg
hem op den 23 July befchrcefom t'huis le komen.
Hy kwam den 30 , en verzochr w eder dcrwanrds

te gaan 9 om 'cgeoe waar op by van de Synode
was gelast te volbrengen ; , 't welk toegeftaan
yerdc, en op dm 7 UÜiAer verwilligde men
aan de kerk te Antwerpen ^ dat hy daur zou-
de mogen blyven toi uat het H. Avondmaal ge-

vierd , en Ouderlingen en Diakoneo waren ver-
koren. Maar op den f8 van Oéiober 1578 ver-
^pehten die van jiniweyen hem tot buitenge-
svoonen Leeraar , met voorfchryven van den
Prins, *t welk hy zelf aandrong, zig beroepende
op de voorwaarden by hem mondeling voor*
gefteldt toen hyde beroepinge te ikfu^«/6iir^ aan-
vaarde. Noode miste men hem « en kwam
fchoorvoetende , na vele onderhandelingen, tot

1

beflüic om hem geheel aan Antwerpen over te

geven , en toe te ftaan dat hy den 2 uSober 1579
^yn afibheid te Middelburg predikte. Dus werdt
hy openbaar Leeraar in die ftad, in welke hy
voorheen zyn Ampt onder vele vervolgingen ,

en gevaaren had bekleedt, en naar welke ftand-

plaatze hy zoo zeer fchynt verlangd te hebben,
^lyk uit fiec vorig verhaal is op te maken. Ter-
wyl hy jDOch, te Middelburg was , fcbreef hy ,

benevens den Franfchen of Walfchen Predikant

jfan Tr-ffin, in den Jaare 1577, ter bezvvaarin- ;

ge van (je If^ederdoop rs , ei. om dezelven te we-
ren^ dJèXi den Heer vom Aldegonde p^óïc het met
Jiun eens was , dat .de If^ederdooperi » öoot ^
wei^ren van den eed, de burgerlyke orde, en
den -band der mM^i^ci^ppyc yerbrakcjij *i welk

Digitized by Google



VAN ZsMLêHÊO IN Ds XVL Ewvnu 405

4fe Nktionale Svöödtf imDordnebi 1578 <i) IM^
gelyks geloofde. Hier by kwam dat het Ge-»

nfeencbesc, in dien hachlyken tyd door vyaudcn
Omringd, ingezetenen nodg had die met wape-
nen de Vryheid , en Godsdienst verdedigden » *t

^ welk de If^tdmlof^f, volgens hunne gronden 9'

Met konden doen > noch andere m^nfchen t voor
geld, in hunne plaatzen krygen, mits elk burger,

en ingezeten, voor zig zeiven de wapenen motst
aanntlnen. Op deze gronden ruscte het verzoek
der Synode 9 en de2er PredUumten» en n^c op
begeerte oiii de dwaalenden te willen vervolgen

,

Gereformeerde kerke gehouden werden, als wier
leere van Christus menschwordinge (welke de
verilandige doopsgezinden sadérnÉiid vry wat
gefmydigd hebbeti> zoo swaar werdt gewogen,
dat men geloofde dat zy, volgens hunne ftclUni

ge, niet zalig konden worden (2). De Heer van
Aldegomle droeg aan den Prins *t verzoek van
TuJm, en van der Heiden voor; maar konde niet

tegen dt ff^edetdaopers verwerven (3) , en ^
werden gerust gelaten. Het genoegen , *t geen'

Gaspar van der Heiden in den dienst des God-
lyken woords te Antwerpen had, is buiten twy*
fel vermeerderd om dat dié ftad , op den 29 van .

Hooimaand 1579 was getreden In de nadere Ver«
eeniginge of Unie vün UfréffT (4) , 't welk een
geduurzame vryheid van Godsdienst-oefcninge

»

voor de Hervormden aldaar, fcheen te beloven.

Ook werdc zyn getrouwe, en voornaame vriend

ede Heer van Aklegonde f tot Burgermeefter diet

Cc 3 flad

^ (tj Art, 3 van d« betntwoorde vragen*
^ (i) Sinode d'Anvers t Fevr. is^tf Art. 7. MS.

(3) i/o^r Nederl. biftorien Xll boek , bi. 464, 46j« Bran^ liUtorit^
der ReferoMde I deel , bU 340-

(4> Büfi NederU JOftorlca XIV tok , bl S79» M

voor hoedani
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ÜÊdUBgMüd op dm y>Niyi9Hnbefiili2<^^

4^ wiftfis belticr hy , en zyne Amptgenootei^i^
hun Arnpc gerust konden waarnemen. Maar 'c

mocht hem niet gebeuren in deze , voor hem
aangenaamc ftandplaatze , en talryke gemeente ,

éftn heiligen dieMC te blyven waaroctncn # toi<

«etteinide zyna levtw* Want Afi$werpm WOtll
9an Parma in ergegevcn den 17 van Oog/imaand
^585 zonder dat eenigc vryheid van Gods-
dienst kondc bedongen worden , zoo dat alle dq
Cïerfipfiiiaeréi; moesc^O yeitrekfceatgi

fn oKfïkr ói€ on» wn /«i!^ Heidm^ welken hec^:

|d V yereenigd Nederland ^ «an geen ftandplaatze

20U(de Qijtbroken hebben , zoo hy zig daar had !

willen nederzetten. Hy werdt in 't Jaar 1586,
Iport voor zynea d4»o^ » beroepen tot firecUkwt
\e f^Hsfinzen (3) , simt volgde die beroeplnge
nleic op 9 t zy dat hy in Zeetand niet kimde aar-
den , gelyk hy by zyn aankorasc te Middelburg
fohieen te vceezen , of dat de Heet van Akiegim'

4f h&sfk eyn eigen gevoeleo had ingeboezdhidt
éMt Mmentlyk de viybeid van de VitunMêsiiM

\

ékriemden $ na den dood van Prins iPtMem »
^

op zeer wankelbaare grondvesten itond ; of om
andere aan ons onbekende redenen. Althans hy
lieerde weder na^r den P^xUz » daar hem , ten der«<

deomaale» 4t beroepinge te MraeÊkmdaaih opge^
dragen , die hy o<^ aannam , en ftond nu ge*
reed om die te aanvaarden , maar werdt ver*
hinderd door ziekte, en den dair op gevolgdeu
dood , die hem beliep dm 7 1^ BMmuMnd 15M
ie Eaebemcb , oud zynde 56 Jaanm » waac vtohf
*er 36 in den dienst der hervormde kerke , getrouw
enGodvruchtigyhad beileedt. Het is iets ongemeens

dat
I

fi) B0fkens Troph. de Brtb. Tom. II. pag. fit.

(2) Hooft Kederl. hiflorien XXIII boek, bi. izi. %aêm

U) Fmk^ VUsfingfcbt KttèlMaul» Ui
j

Digitized by Gopgle



VAN Zeklamd in dx XVI. EfiUMTx. 407

dat hy,en zyne nazaten In eene onafgebrokene volg-

orde den dienst des woordsin Nederlands Kerken,
en Hoogefchoolen , nu (/f» Jaar^ 1760) reeds 210
Jaaren hebben waargenoraen,zynde noch tegen-

woordig de achter kleinzoon van zynen kleinzoon

Abraham van der Heiden , te weten de Hoog Eer-

waarde Hqct Franciscus Burman7ius , Hoogleeraar

der H. Godgeleerdheid, en Predikant te Utrecbi;

aan wien ik derhalven Het Lof vermeldend Levens^

yerhaalvan Gaspar van der Heiden, zynen Oud-
Bet- Over- Groot-Vader,niet het grootfte recht heb
opgedragen (i), welke opdracht hier, als her-

haald worde gehouden. Het blykt dat hy door
zyne vergevorderde Bybel-geleerdheid , Gocti
vruchtigheid , naarftigheid in den dienst , voor-
zigtig beleid in den zeiven , en in alle wichtige
handelingen, zig ten hoogften aangenaam maak-
te by allerleye llantsperfooncn , die den gezui-

verden Godsdienst beminden ; niet alleen by by-«

zondere Godgeleerden, die, in 't Jaar 1561, de

Nederlandfcbe Geloofsbetydenisfe , aan hem , en zy-
nen Amptgenoot P. Dathenus , ter overzieninge
en goedkeuringe toezonden (2), maar ook by de
Kcrkenraaden van Antwerpen , en Middelburg ,

en by de Synoden der Nederlandfcbe Kerken,
en zelfs by den Keurvorst van den Paltz en des-
zclven Zoonen , by Prins fJ^itlem ƒ , den Heer
iHiu Aldegonde, en andere groote mannen. De
zorglykheid der tyden die hy beleefde, dezwaar-v
wichtigheid van zynen dienst , engeduurige plaats-*"

veranderinge, hebben hem niet toegelaten fchrifn.

ten van grooten omilag uit te geven ; maar dat
verlies is ryklyk geboet door kleine gefchriften ^<

die in nuttigheid vele groote overtrefien. Voor-^
• .^ix C c 4 heen

( f) BoeksAal April 1754» bl. 439—465.
(2) M»s vftB de ForiAuUeren , bi. 94-9^*
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héén hebik» op gezag van Efn, en £è Lom[t
die uit de Letters C. V. H. , Carpar van der Hei*
den fpeldcn , hem geboekt als Schryver van clien

alleruitmuncendften Ziekentroost ^ welke gemeen-
lyk achter, onze Bybels , en Psalmen gedrukt
^wordt : maar federt is my door eene geleerde
penne gefclireven dat onze van der Heidm éti

ichryver niet zoude zyn geweest , en dat C. V.
H. zouden te kennen geven den naam van Cor-

nelis van HiUe , in de hiftorie der Reformade»
nU een der braó^ïte Leeraam van de zestiende

eeowe wel bekend , 't welk misichien in \ korre
openlyk zal worden aangetoond , tot welken tyd
Ik dit* ixi 't midden late. Met zekerheid weten

«

wy » dat by werdt geteld onder de voornaamfte
ftbryyers tegien de .dwaalingen der fVederdaepe^

¥en^ niet 200 eeér wegens syne oveiasaiiigi^
van 't protocol van Frankcndaal des Jaars 1571

,

te vooren gemeldt; want fchoon hy by die on-

derbandelinge.met de IVederdoopers tegenwooc*
dig is geweesr» niet liy» maar syn Assptgenéèi
Petme Daibent^, en aiideren, waren daar fpw*^
kers ; maar wegens zyn boek van den Heiligen

Doop , C7i If^ederkgging van een Boexken 1581 ,

u Antwerpen ijSa in 8. gedrukt; doch welk ik

niet heb konnen machtig worden , en alleen kas»
ne door aanwyzinge dat het Inec dien tytel ÜMSt
in de Catalogus van zeidzaame boeken , die Le
Long heeft Jaien verkoopen, No. ii^om 8. De
Predikant. ifcT. Boerhoeve 9 in zyn aanhangsel op dê'

nodige vemederinge dfi menfiben » liaalt dc wedei^
legginge van een Mrm boejtten des ^aart isSi »

door Casparus van der Heiden (i) aan , gelyk ook
zyn Bew^s van den Doop (a)^ en verdedigt hem. Be«-^

•
* ""bal*

(O Blad 2. f.
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halvén deze gcfbhriftcii wordt noch veffnèldc i

Cbristefyke Qmfesfi^ van J^edrik fh Ikrée , Poto*
grav^ 6y den Rhyn , öf^» 26 OtMer 1 57Ö rfaer 0^
in den Heere ontjlapcn , overgezet door Casparuf
Heidanus , Dordrecht 1577 i» 8. welk werkje
zoo zcldsasiai is , dai men het nergeM weet te
vinden » on tlleen dir O^hgtêS vab £r £tog
JNb. 1547 bekend is. Hy heeft öok zorgvuldige
naaiftigheid , en vlytigen arbeid befteedt om de
formulieren van cenigheid in derzelvcr eerfte

üaiverheid te bewaaren » inzonderheid iU Heidet^

tergfcbe CatictUmus In de diensc böeken ofJLi^
turgie, die hy, van misftellingen en drukfeilen^
heeft gezuiverd (i) , zoo in de woorden , al$

in de fchriftuurplaatzen , en heeft doen drukken,
met dezen cytel» Psalmen Davids door Philip

wn Mamix , Mm'^ifoèi^jUiég^^
1580, midtsgadersde Catecbirmus , Ormnmiin tfe.

overzien door Gafparus van der Heiden, Eerjie

druk voor de Gereformeerde Gemeerde te Antwer^
pen , m..mkder 't Kruk , met priveéegU wm dem
JKoning vani Spcinjen enz* zeer Jtaer, Volgenj iie

boekly4t van Le Long kt 8. JNb. 970. Zoo ge-
wilt was zyn naauwkeurige vlyd omtrent den
Katechismus\ en daar bygevoegde Cbristelyke
remonien , en gebeden , dat dezelve niet alleiens,

in d^t aelve Jaar 1580^ herdrokc werden te
werpen , gelyk af te némen is nic die gemeMe^
boeklyst No. i 248 ; maar dat ook Andries Ver^
fchout ^ Boekverkoper te Leiden ^ van de ötaten.

van Holland verzocht» en verkreeg» in dat eigea*

laar 1580 » Oüroi van vyfjaent$ om d(en Kaie^
ebiemut mee deaulven aankleve , alleen te raQgea
drukken, cn verkoopen met ^yn Compagnie. (2).{

Cc j., / ..Der.

8JS«t ?aii 4t Fóm. bl. 37 en 48. Lang Kor^ Vtrh.
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Dease zyM, mbeterde uUgave wonk» s^och tot

hfiA^ ane, flevolgcU

c Zyne veelvuldige verdlenfteii mkeB hemwaw-
4ig dat zyne nagedachtenis dierbaar zy by alle lid-

hebbers der zuivere waarheid , en in zegeninge

t^yvf by de Hervormde Kjeffken in Nederland g

llMWPdarheid » Mid^Mktrg en jUeet , daar hf

»

ónder de eerfte en voomaamfte Leenars,
gemeenten door hetEuangelie heeft opgebouwd,
en welke noch, op dezen dag, in bloei zyn door
de vei^draQgzaamheid ea goedertierenheid van dea
OnPfpr-Hftr der Kerke» die deaetve beftendig »

f» pvervloedig maaJce toe aao bet einde der eeo*

- «

1*

Nafpooring, of het oiidfte der Doorltichüge
Schooien in de Vcreenigdc Nederlanden te

Zoo dra de Reformatie in Nêdertcmd eenigen
voortgang had beginnen te maken * «yn al-

' len , dien de zuivere leere ter herteging, ceoftem-'

m\g van oordeel geweesc, dat , tot onderfchra-

glnge ^ €^ V0ortzettinge der Kerk Hervorminge
Hoognodig waren AkademUn in eenlge Land-'

fehüippen , Latynfebe Seiookn in volkryke plaae^

aett, en Doortucbtige Schooien in de voornaamfte
Steden , öm dat , gelyk (ie onwetendheid in taa*

len, en CJodlykc en menschlykewetenfchappen,
dwaalingen » bygeloovigbeden , en Godlooahe^

, . '
, den

'(i5 atWtoltfiri»»| ifcfwrii ^mJkÊkfiéx^mt^^
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den baart, de kennisfe der taaien, en wetenfchap-

pen , daar en tegen , het middel is tot opluifterin*.

ge en bevestiginge der zuivere waarheid , onbe-
vlekte Godsdienlligheid , en reine Godvruchtig-

beid, welke, in de gemelde leerplaatzen, doot
taalkundige, welbewetenfchapre, en deftige Lee-^

raars, worden onderwezen , en ingeprent. Vaa
dat verlland betoonden zig te zyn de Staaten van
Holland^ en Zeeland y benevens Prins IVükml^
by de oprechtinge van de Akademk %e Leiden (!)•

Ete Overheden der voornaarafle fteden » zoo el-

ders , als in Zeeland , bewezen met daaden , daC

zy van dat zelve gevoelen waren ^ door het opf
richten , en hcrftclltn van verfcheidene Latyn»
fche Schooien , in de zestiende eeuwe, gelyk wy
voorheen verhaald hebben. De Kerk-Ieeraars

waren met de hooge , en mindere Overheden
hier in eensgezind, al van dien tyd af, toen zy
noch onder het Kruis waren. Want in de Syno-»

de gehouden te IVezel den 3 November 1568 (2)

fchryven zy, Fermitr voornamentlyk van noode

is, tot wetjiand der Gemeynten, dat men vooral

beTLorge 9 dat Godtzalige, geleerde , en in de Heilige

Schrift ervarene mannen , over dezelve worden ge"

fielt tot dienaars , en Herders ; zoo en kan niemant
twyfeUn , dat daer toe een nodig middel is, kennis-^.

Je der taelen , en discipline , en gejiadige oeffenin^

gen, in 't uitleggen der Schriften — daerom mey^
nen wy , dat men vooral moet arbeiden , dat Col^

tegien der disciplinen worden aengejlelt , waer in*

ne de drie hoofttaelen geleert worden ; ende voornae^

'

mentlyk ook neerjielyk geoeffent defayvere befydeniS'»

Je van de Heilige waerheit. Om daar toe in Nè^
derland te komen . Joo wanneer Godt de HeereJat

. #4.- ' «• -I '11. •

(i) Rtrkelyk PUk«atboek I deel, bl. 360, itfi. . ,a .

(a) C«p. z, Aru 1—4. by £«i taa de Form., bl. 254» a55« -«'^ *
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cmkMm lif , éa$t& geh wrfimètfw ën dac^

m' 0HÊe algemeyne yèrgckbrtngezal getfrogi worden
V g^t7i aengaen fat de aenJitlUnge van Colkgien',

Xjeeraers , toer onderbaui , onffag , m z. v. Uit
é^tc a^emeene»omcaigiDge van ^Ilerlye ftancs^

I^rfooneif ^ omineat de ^oodzaaklyfchdd » ev
nattigheid van allcrlye leerplaatzen, moet ook^

afgeleide worden , dat 'er reeds in de izestiende

Eeüwe, behalven Latynfche , verfcheidene Doof-^
*

luehage Scboolen fiya gefUcht , en met braayti

Leemrft voofdiii't'tn f^menigd^NedertoÊtde^
Zoo me» de Srad Gent , onder de Vereenigde
Nederlanden bcgrypt , als die , de eerfte van ge-^

hct\S^kiandereu , ia de t^ereenigmgi » of Unie va»
t/mcbt getreden i9 op den 4 Pebfuary 1579 (1) V
MiNtó hei Doörlmbsig SciMt f aldaar gefticht itf

*r<Jaar^t578 i en waar van ik een Kort ffirhaai

heb uitgegeven (2), de voorrang in oudheid 'toe-

komen. ^ Anders fchynt men , binnen de ?ren-

iétf van het nu noch Vereenigd Nede^iand yDor^
iMlrniet re konnen betwisten dat aldaar h^reit/^

fies ^ oïêdfle DMrfiicbtig Scbiot if- geweest^ ^vt^
opgericht in V Jaar 1 581 , zoo fommigcn fchry-

t-en'/j), 't zy, reeds gefticht ten jaare 1579(4);
tótnbet Khojier der gryze zusters it^mifrandert ta$

im Sj^iMê^ (5); In dezelve hebben v^l blnneii^^ .

den omtrek der sestlehde eeuwe , höogberoenK
de inanneji de wetenfchappen , en taaien onder-
wezJltn J met naamen Joharmcs Pofyander van'

Kerktmoenr wiens leven ik elders hel) befchrevew

(6) / en Bwutfcus' Manfiut , of^Afosf » -wiew

(I) OmMim GefeU*!* Tom» II • iir| i«f•«

(i) HiHorip det Htrvormde Kerke v«i X3#»r, bh 194. enSt

(3) Bafeliui Viia M. Z. BoMbmüU •

(4) Pars Index Bat. bU 114.

^ (é)aili«ii^te|im«rttd# a«lMfvi'aMirM»xd4^

Digitized by Google



•

. . «UI ZttUMD Hl m XVL Saom. 413

i'eelviildige verdienden, eerst aan Landden Kerke,
toenhy Raads Heerlen Penliooaris vwn^en i^rye

ftm Bruggif was , ca Mdtrhasul aan éé Schoo»,

ten cv geteenheid , na dac hy» <3cn de myheid
cs'ijodsdlenst , zyn Vaderlud , en aanslemykeft
flaat moesc derven , hem dubbelwaardig maken
dat zyn leven vry wat naauwkeuriger wierdt be-

fchreven , dan t0tj)och door fiammigcn geücbiedt»:

40ii;^>kiiier de plaats daar toe niet» Bek*

hahmii^ de/twee gemélde , is *er in de zestieade
eeuwe, ook een Doorluchtige School gefticht te

JHardenvyk in Gelderland. De beginzelen daar

(4)6 iv hynen reeds gelegd voor , in den Jaan
1586 » toen de Nationale Synode in V Gn#mi*

bage gebonden* is • ondeiteekend doof Hmrieui
Heiningius j Predikant te Harderxvyk , en Johan*
nes Utherkif , Profafor van de gezegde ptaetze , ge*
iyk blykt uic de Walfche overzeciinge van de
Handelingen dier Synode ^2). ^ tSmr eigen lykit
Het Latynfcbe Seboot u Hardhrwyk , door deiè^
zorgingc der StaaUn van de F^eluwe, in V Jaar
1590 met den iytel van Doorluchtige Schoole ver»

esrd^ met .bymeginge vcm eem openbaarc hoor^

planfu^ %fM Hoogkeraarm 9 die bibohsmdê
iVysge^te^ ém^ $^teni oak de Godgeleertbtid m
Recbtsgeteertheid zouden ondervayzen (c?): zoo dac
waDneer anderen fchry ven dat deze School eerst

Ui den Jaare i6oi is opgerecht (4) , men zulks.

SDMïfchien alleen moet opvatten mee betrekkince

op de *Godgeleerthei4f en. op Jt. Thyjiue , <fle

de eerfte Hoogleeraar in de Godgeleercheid
dajur^wce^Üs. , iadiea h^t Wköuit^n t^e^fpraak

was,
(t) Fr, Foppens Bibl. Belg. Tom. I, pag. 302 , 3»3,

]om!>et^M. 8* ^* ^* zweedt teuw^etyde der NeéerU Ge*

($} d MoUi Voed. Bflf* UtC c «.ffftSA 199* ^e$iCbimu
PAg. 376. '

(4) Mt9rfii AUien. Q«u _ ,
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was, dat bet Doof^luchtf^ Schoof (XJt^ MiddeUmr^
iet oud/ie van atlê m di Kmmigde Néderta^misi
gelyk in <fe fag^voes^etefli op 4lca tegemxmrdigm
fiaat van Zeekmd^i 'IL eleBt, .gezegdewofdi , %aa*
de het al Kort i»^ de overgave ym Middelburg
aan Wins IVUkm ten J-a^rc 1574 # nioeten zyn
apgerechc : daar oocbtaos buiten tegenfpFoak is

dit ftetm dea JaEre iöii is gdUchc (i;»%wélk
€X>k de Edele Schr3rTer ^ hier tiorai aangehaalde^

zeer wel vvi^t, niaar niy coonde dac hy ,fteuneii-

de op de kundigheid van den geleerden Heer
G« Outbof, .^onder nader bewys^ wt deozelvc&#
b9$ Doméuhtig Seb^ol te MiddeUmf% yoor bet oorf-

Jk mde f^ereenigée Nederlanden had geboekt (s).

Ondertusfchen is hir on: v/yfelbpai ( rir de grond-
flag tot het iHchten ^ ('^'nriucht!^^ Schook te

Middeiburg , al io de zqsugoqg eeuwe is gelegd y

om de Reformatie te beTestTgen» De taB»fcl«%

raars gaven daar toe aanleidinge , die in de Sfml^
de te f^lif/ingen den 21 Ccioui r 1581 (3) dit be-

fluit namen tdoor dien dat weinige particuliere per-

Jwmen bar-e kmderm ter [chook boudetk tot dm kerck'
' Httdieneip en te beforgenjiaet , deu m toeeomende ty»

dm de gemeynten^ebSr gebreek Mn bequemie Ptedlh
kanteel tot groow duijhrheit , en vurwotstijtit ycr»

vallen futkn ; foo is H , dat defe Syriodus goet^e*

vonden berft 9 dat men in de noASt aanjiaende Fei^
gadering van de Stettm der Lemds van Ze^lem^'%
zoo fcbrifiefyek ede emttdetyté etenbottdm fal, cm
de nominatie van fcker getal eenigcr Studenten by

den Qasfen te verkiefen , als 00ck om asfignatiê

Jor andfrkmê der/eher , im eytêde , door dejem^eid^

del,

BelgiUXQ lib. XV I Ctp. 8. pan. ^>3.

[9] G. Oiétbof in de leveabUerchryvinden fiA ketPtaKie üMAta
Tom. II part. 8 pae* 381.
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4tB

iielf den kercken een faet bereyt, en m de gefmdê
ker onderhouden worden. DitfuUen doen Job. Ge^^

robulut f Job. Migrodiut , en Miebiel Fammk.
Alhoewel dit veraoek niet aaoflosds den gehoopt
ten uitüag had , \ zf door <den bekrompeii toe^

ftand van 's Lands geldmiddelen , ofom andere^

aan ons onbekende , redenen ; de Heercn Staacea

hielden die verzoek wel in geheugen , en fielden

iHM, kort na dac zy ét gM^o^mrmégli^ed^
Oiin»oeftehl waren^ hi *t Jaar 1590^ een €éUeg%B

van Studenten in de Theologie op te rechten-j (l)

gelyk omtrent dien tyd ook in Holland gefchied^

de 9 en beflocen nad$r befchryvinge te doen nopem
ttt geteU der Smdentm (2). Dat dk CoU^e alk

ttnlDoarhichtigeScbaatiioQidezYn» la daarnk af té
nemen , om dat vervolgens die van Middelburg
aennaemen, in 'c Jaar 1591, buiten het geeonfen^

teerde logement voor de Studenten, nogeenProfé^^
inde£atynfcbe,en Gfiekfcbe $aekn tenbeunn kpsM^é
<mderboidm (3) ; waar op eerlang bet beflik

volgde om een Collegie voor Studenten te erigeeren

(4) f zoo dat 'er zelfs een voorjïetling tot een Pro*-

fesfor te Middelburg wierdt gedaan (5) » en over
4èi CMegie vem Studenien nader wierdt geraadU
pleegd (6) : doch zonder dat het genomen be**

'

iluit, in dat, en *t volgende Jaar 1592 , ter uit-

voeringe is gebracht. De kerkleeraars, waar-
fchynlyk onderricht dat de oprcchting van eet^

4kUegjk o£ DooHuchtige Seiaok u Mèdd^Umrg ,

grooce 2waarigheden ontmoette » wehdini hnn veN
zoek op een anderen boeg , abo in de Synodevan

15) 1* c* t Aogastm I59i. MS.
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MuIdeWurg den lo, 20 Oótober 1593 f'f/7ör-

ten dat mm oen de Heeren Staten van ^uiani,

/iUa^mkn om binnen de Academk van Leydm
U wrkrypn een^ Semmarium van Tbeohgi/che Stu^
denUn. Waar op by de Staateti gercfoiveert u f

befchryvinge te ao. n nopens het ouLurbout van eent»

ge Studenten mde Godtheit (2). Vervolgens werdt
•er overgeleverd zekerplan om 34 Studenten teUte*

un Studeren in , de Toeohgie t €f kosten van deeu
Prtyifintie {3) y 't welk eerlang werdc a'ugebreidt

cm 36 Burfcn te maeken voor die Studenten , 24
voor de l^f^aicberfe Steeden ^ JZierikue 6, (aoes 4^
Tbokn a» De be\ft van deeu vtMmoemde BurfeUp
fullen fyn van 150 Gutden , en de anderen %Htn too
Gulden ; mits dat hiermede fullen cesfeeren aUe de
voordeeten f welke voorfcbreeve Studenten van de

- Gecgmmitteerde Raeden pleegin te hebben , of trek'

ken^ enfutten die Studenten daer van niet mogen
profiteeren voor dat zy uit de Grammatica jyn
(4). Hier op nam vveJ een der Leden r.xpporif

iiiaar op den 29 January 1396 (5) vol^di: gi fieracl

eonfent. Hier by bleeif het m de zestiende , en

in 'c bfgin der zeventiende eeuwe, tot dat in den
Jaare t6ii » de Doarluchtige Schoot ce Middelburg
is gefticht, tot weringe voornamentlyk van de
gevoelens vaii l^orjlius en der Remonfiranten ,

uit de Zeeuwfi:he kerken; ten welken einde daar

is beroepen » tot eerden Hoogleeraar in de God*
gieleercheid » de beroemde F^ranciseuf Gomarue »

<<fie de voornaamfte tegenttander was van /Irmi»
nius , cn f^orjiius. Hier uit moet men het aflei-

den dac ae KemonilraniTche üerk- en Eeforma^
de-

fi] Art. 3. Zie dc Bylaagcn, bl. 77-

si Notukn van Zuiattd 6. Jany 1S9I* MS.
!• c. 7* Attg. ifOf. MS.

A I, c. 17 en 26 UuMary iffé» BIS*
,
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||effaliïVveib'*alao tnin de htftorie^ vehMlciM'Vlill
éffRe oprichtinge der Doorluchtige Schoolc te Mid^
wkihurgf als vnn die te Durdrpcbt en Hardtfwyk^
Wfi^m Godgeleerde Hooglecraaren zig tegen de
BeiDonftrsmcfche leenngen hebben gekanc; nietf*

tfigéBflaafirfe die Dwriutinige Scbookn een zeef
naauwe fietrekkinge hebben op de Kerk , en Re*
formatie, mitsgaders derzeiver weJlland. Trou*
wens die maar eenigzins bedreven is in de zocH
gdiaamde hiftpricfn des Remouftcantiohe fcbrjrY^t^i

MTcet^lzeker diC' zy gewoon zpL. om , ondet
den innemendea naam van hiftoriën , niet an-»

ders in *t licht te brengen als twistfchriften tegen
de Gereformeerden, en verdedigfchriften voof
cle Remonilranten , opgeiierd mee gefchiedeoto*

ftA» en vteneUingCRv toe bun oogmerk ^ in cca

IV. -
-

'^^^
I . • , , ' •

,

Onderzoek wat de Heeren Staaten , inzonder^
r* J)eid van Zeeland , ;verftaan hebben door dé
%\JBÊÊangiiifebè Qstreformeerde AeUgie , weHce zf
.^hebben * aangenomen ^ bevesugd , en yerde«.

t^udigdi (i;. " \ \
•

^e Staaten van 2^eeland, benevens die

Holuind, hebben in den Jaare 1576 vast-

fydieid de admisfie^ en handhoudinge vaa de Ge^:
rêformeerde £uangelifche Religie, en doenfur^\
èliefm , efUè oübifuden de exercitie van alle andere]

J^ligieij^ d^p Éuan^etio contrarieerende {2j ^tlyk in '.

'

' D d ' '

der"
(r) Zie het kort verhaal der Reforma^e vaa JSftia9é$ bl»
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de Unie des Jaars 1575 gemcldt wordt. Dat «y
door die Gereformeerde Religie niets anders ver-»

^aan hebben «is de eigmlyk gezegde GefrformtiÊ$td$

9^^$ wtar van ér hooiSaiklteib zyn vervtttai
ÜÊ Gehqfiihefydeniffe der Nederhmdfdm kirke »enA
den Heidelbergfchen KatccbisjrMs y is zoo klaar uit

de woorden zeiven , en uit den toeftand derker^t

ke io die cyden , dac het oooic ienuuKi in dege«
I

dMhteft «00de hebben gevallen » om ce vei&i#
ipen dat de Overheden doorifr Cerefomnerd» Sbh^

Ugie zouden hebben verftaan een dienst Gods ,gt*
2uiverd van grove misbruiken » en voorts in Jtuk

' nmn gevoelen overdiiptÊioMpmuem niet al te naauw
tgmek bepetaUp en dat desefven om diereden dii»
BMls liever gehad hebben te zeggen ^ de Cbriné^
tyke , of Euangelifche Religie ,of immers het woord
Gereformeerde te verklaaren met het woord Euaa*
geUfche (i) : hadden niet de Remonftranten ge*

j

poogd ter kerke in te voeren hunne leerinoen ,

welke afweken van , en ftreden tegen de Gere^-

formeerde Euangelifche Religie. Want als deze
menfchen fterk aanhielden om onderlinge verdraagt
xaambeid , omtrent de leerftuUcen tusfchen St
Geirefermeerden , en hm -in verfehil flaandé^
oordeelden zy het dienftig , ter verkryginge van
dezelve, aan de uitdrukkinge de Gereformeerde
Mmngelifcbe Religie dien draai te geven dat de*
2elve» ten minAe hyde Overheden ^ van zoo eene
ruime beteekenisfe zoude zyn geweest» dat daar
door verftaan zoude zyn allerlye Religie, van de
grove misbruiken des Pausdoms gezuiverd, fchoon
UI alles niet overeenftemmende met de eigenlyk
fiesegde Gereformeerde Religie , en dienvolgen-
de» dat tot i:fr Buangelifebe Uerefbrmeerde
gie ook zouden behooren de Lutperfcben , Doopr*

ge-

(1) Oê Qnm »y Jfiww» giê> 4ti i>4#iltti» W%%r^
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* »

jÊÊ/tindm , eo voerttiairilyk de iZffmn^nmldl ,WèU
ker leeringen uk dien hoofde moesten geduldt ^ ett

verdragen worden ^ cn zelfs de befchermlnge deif

Suateagenicun* Wie de eerlle uitvinder van deze
nieuwe t en^ tot dien tjrd » oagelioorde beduide»
Aitfe geweest wy^h mf tnet geen volle sekefi^

heid gebleken. Maai verfcheidene omftandiglie*

den leiden my daar toe om te gelooven dat nle*

mand anders verzonnea heeft ^ dat men door di
£uangelifcif9 drsifiHrmirde tUligie sonde VeriUaa
liebben nm algfinmie Bêligi9 vmm tUtm^. vaUk

dé Roomfche kerke afivyken , als Johatmef Uitten^
bogaert Predikant eerst te Utrecht , daar na in
V Gravenbage ; een man van maar zeer middag
matige geleertheid in taaien^ wetenicbappen» Üi
<3oc^deertheid , fcberpsinnig van verftand i ver»
ttuftig in 't behandelen der kerkelyke zaaken naaif

de wyze der Regeerkundigen ^ cn vruchtbaar in

het uitdenken ^ en beramen van middelen terbe^
teikinge van zyh oogmerk^pok lieftallige en
l|ftrekende in £yne Predikedm ; door alle welke
hoedanigheden hy de gunst won van de Prinfef*

fe IV^dwve , en van de Prmfen Mauritr en Fre^
derik HendtHk , en de inmgfte vertrouweling
werdt van den gfooten Staataman dm Hwr Sfocm

OUenbarnevêbé Om nu zynt breede uitlegt
ginge , wat de Overheden verftaan hadden doot
de uereformeerde Religie, Ingang te doen vinden^
maakte hy twee vooit^reidzelen. L Dat hy voor-
£f 9 dat de Gereformeerden in Nederkmd ha4*
n gefchulld onder de Augfbutgfcb$ Omfesfle i

doch zonder bewys, en zelfs tegen zyn eigen
verhaal dac de Gereformeerden niet te bewegen
waren door een FbrfteMun Pêrjoou # nocli doo#
Graaf Ladewyk van Jsasfaup om eig met de
Luthejfiriien te vergelykcn , en ce vereenigen

Dd a. ^ (1)^
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<i), ZOO dat het' onnoodig is om die verkeerd
JToorgeven van Uittenbogaert omftaodigte wederw
leggen* IL* D9LZ èe beceekenisfe van ufr GtTêfóT^
meerde Religie op fchroeven ftaat, ;:lzu hy aan-
teekenr, dat dezelvefomtyds w^are,fo7ntyds Chris-

teiyke , fomtyds Euangelifche Religie » ook wel
waarachtige , ofAfofiolifcbe RgUgkgenoemdwordi^
it wélk aanleidifige geeft om deidvc vry aicge-

iMreid , en algemeen aan allcrlye feften te maaken
(2 ;.Doch wie ook deze verkiaringe mag verzonnen
iiebbefl , is althans seker dat dezelve is goedge*
kenrd, verdedigd» en opgefierd door den grooten
Hugo ét Grooi (3)» wiensgeleerchdd^ yver voor
de Rcmonftrantérye , zonder moeite , te wege ge-

bracht hebben dat dit gevoelen , over de Euan-
geli/cbe Gereformerde Religie ^ isaaogenomeu vaa
veie anderen, inconderbeid van de Remonlban*
ten , ten behoeve ~¥an dewdken dese nienwe
beteekenisfe voornaamlyk uitgevonden is , tot een
voorwendzel dat zy , fchoon afwykende van de
^tnlyk gczcgfit Gerefonneerde Religie , moeften
gedulde» en verdragen worden in ife keitet ea
Mlfs de befcherminge van de Statten des litnds
daar toe genieten. Ook won dit verftant, over
de Christelyke Gereformeerde Religie ^ binnen kor-
ten tyd , zoo veel veld onder de Regeerders en
Aanzienlyken in HoUandfé^t het meerendeel der

% Edelen, en Steden, Staatsgewyze verklaarden»
-in den Jaarc 1617, dat de waere Gereformeerde
Cbristelyke Religie hejiondt in de punten , by de

emde Cbristefyke kerke eendracbtefyk uit Godts woort
cetigenoêmeu^ en in de weeritm van de PoÊettjfhe

Éyrannie, afgoderye , en fuperjtiitin , en voorit in

de bevorderinge van dongeveinsde C^odtzaligbeid 9

en
(1} Uifttmbogaert Ktrke^yke Hiftorien, bl xjt , 154, 15 5» z68«

»1 UitttwbogafTf Kerkeiyke HÜtoneay bi. ziu U, ca isu VU
M Ift ApologU Cafw 3»
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étrhttrnifji ékt fpoèm: fonéUr dat de Stanm d^P
Lauts s of de Regeerders der Steciien^ zig haddrn

• verplicht tot banthaevmgc van d*eene opmia , atij-

gaendede FradesUtuUie , tovend'andcre (i ). Hei is

dan geen wonder dat Brandt (2) niet alleens

die voor een zekere waarheid aangenomen heb*'

be , maar ook anderen , die hed
ftand, en de gefchicdenisfen van T/cird en Kerke,
volgens Ketnionlt^ntrcbe grondbeginselen y be«-^

fch^en ; by^vioitirtaie^d de uitgever , of drukker
van dm TègmwMrdigen flaa$ vam JZèilaHd ,

die een irsn.) beknopt Hoofddeel over het kerke-
lyke in Zeeland opgeeft, *t welk hy getuigt dat'

gefchrevcn is door den zeer geleerden Heer Jo"
i^im^ P/pvt^r,Predikant te Middciburg, éoch waar
voor hy een berlèbt van zyn^eigen maakzei heeft

gezet, dat hy namentlyk ce voren had bewezen,
dat men dOi r d^^n F^'^^n^^^Ufchen Godsdienst , juist

niet alleen de eigeniyK gezegde Gereformeerde
Religie, vervat in de Nederlandfche Geloofsbe-
lydeniafe ,en Heidelbergfchen Catechismus , moet
vev(ld?.n ,maar ookd u Liuhcijcb.u Godsdu/ist. En
onder de Leeraars van dezen laajlen ( voegt hy 'er by)
waren 'ervekn^ welke de gevoelens hielden , die nader^-

band indeJRoMt^hranten, veroordeeldwerden. Mea
zonde vooczeker den Heer Plevier groot onge«^
lyk doen , met dit gevoelen des uitgevers op
zyiie rekeninge te zetten , alzo de Remonrrran-
cen zclven getuigen dat de IiHangelifobe Gere*

formeerde Religie f niet by de Kerke^kent maar
de Overhedenzonde beteekendliebben een alge*

meene Religie van dc genen , die van het Pausdom
waren afgeweken, üm nu mer voHe zekerheid

tc.weten ^wat de Staaten van Holland en Genland
D d 3 ver*

{%) Brandt HiPorie der T^erormiM? 11. deri , M, 670.

M) >liAori^ der KeforWttei«4Ml»Ui. SihW*%J^U»^WÏB^^
\%) h deeij bi. i;*
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Verflaan hebben door de Euangetifche Cerefor^
pieerde Religie ^ welker handhavinge zy op zig

jiamen, met uitfluitinge van alle andere Religi-

ën, is 't onnoodig, geleerde redeneringen, en
rechtkundige bewyzen by te brengen, of, die
van anderen zyn aangevoerd voor hunne mee-
jpinge , te wederleggen : de Staatcn zeiven lee-

yen ons dat zy, door de Euangetifche Gereformeerd'

4€ Religie , verftonden die Religie , welke vervat

fj in de Nederlandfcbe Geloofsbelydcnisfe , en inden

'
fleidelbergfcben Catechismus^ en wel in onder-

fcbiidinge , en tegenJleUinge van de Lutherjche , en

Doopsgezinde Religie , en van de gevoelens van
CoQlhaas, en Coornhert^ welke de Remonflranten
naderhand hebben overgenomen. Dit blykc uic het
Reces der f^ergaderinge van de Gedeputeerden der
Qeuniëerde Provintien , van den 21 Mcy 1583 ,

waar in zy verklaaren dat alle de Provintien y door
Ccdts genaede , de Euangelifche Gereformeerde Re*
iigie nu eendrachtelijk hadden aengcnomen ( i ) , en
vit de Refolurie der Staaten van Holland daar

over, den 14 Juny 1583, dat de Euangelifche Ge^
reformeerde Religie , waer van de exercitie open-
baerlyck is toegelaeten 9 ende aengenomen gebruyckt
te worden , ende oock tegenwoeraiglyck in het open-

^ci^r gepredickt , ende geexerceert wordt , fal wor^

^
4en gemaintcncert , en befchcrmt atommc binnen de

Geünieerde Provinciën , fonder de openbaere herin-
ga ofte exercitie van eenige andere Keligie in de je-^

gnnvoordtge Geünieerde Provinciën toe te laten ;

alie welke uitdrukkingen niet geen mooglyk-
|ieid konnen gepast worden op eenige andere i

^Is op de eigenlyk gezegde Gereformeerde Re-
ligie , mits die alleen was aangenomen , toegtla*

I
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Ml 9 en in het openhaar geprcditt werdt; felfs Iti

zoo verre dat Iedere den Jaare 1580 dezelve in

het openbaar ter kerke was ingevoerd te IVoer^'

den , en dien van de Augsburgfche Confesjle be-

volen om hunne Religie op eene andere plaatze

binnen de voorjcbreve Stede te exerceren ( l ) , vol-

gens bevel van de Staaten van Holland^ en Zee-'

land , en van zyne PrinfeNke Excellentie. Het
<Xlroy van de Staaten van Èolland des Jaars 1580,
tot het drukken van den Heidelbergfchen Catechif'-

mus , gevijtteert en gecorrigeert door Casper van
der Heiden, toont dat Zy door de Euangelifche

Gereformeerde Religie bepaaldelyk verflaan de
Religie in dien Catechismus vervat , zeggende
dat die Catechismus was tot onderwyzinge van de

Christiiyke Religie , dewelke in de Euangelifche Ge'
reformeerde Kerken der Nederlanden geleerd , ende

feoeffent vuort (2). Dit bevestigt de flichtinge van
et Collegium Theologia binnen Leiden ten Jaare

> gefchiedt door de Staaten van Hollanrl,o/) dat
de Chhstetyke Gereformeerde Religie Vruchtbaerlyken

mogte worden gelcert ^enJegco^ffent^weïkc geen ande-*

re was als die begreepen is in den Catechismus , en
in de Corfesfte (3) of Belydenisfe van de Neder^
landfche Gereformeerde Christefyke Kerke, welke
de Regent den Burfalen moest lezen , ende uitleggen.

Ook hebben de Staaten van Holland , by Rejolu^
tic van den 6 ^prit 1588 , uitdruklyk verklaard

dat zy door de Euangelifche Gereformeerde Reli"

gie, gemelde in de Unie en verbintenisfe , tusfchen

éen Landi^ van Holland , en 2eeland opgerecht ,

en bezworen , geen andere verftaan als de tegen*

woordige Euangelifche Gereformeerde Religie , ea
<iat in onderfcheidingc van de Belydenisfe in da

Dd 4 Con^
fs) Kerkelyk Plakaatboek II. deel , bl. 14 > en 20,

(2) Kerkelyk PIaka.itbüek II. deel, bl. 15



.Qo^fMfis van Augsburg (i) , in atoo verre dat Ejr,

verre van Qnder iie Gerefi>nmeerde*lleUgie ceibior

gryp^ aUêriye* feften 9 seis die ym^di Jtofffe

burgfche Confesfie mecrmaalen van de Gere&r
meerde Religie onderfcheiden , uitfluiten , en
<i:iar cegea overftelien , federt den Jaare 1 580 tx)t

•i5l>4 U); Werden, nu dc^en oiec geachc te* boi*

iiooren tot de eigenlyk gezegde tSurifurmeêi^
fieligie , veel min de voorloopers , en wegbe**
reiders der Remonfi:r.:nten. Kaspjxcr Koolbaes ,

f^redikant te Leiden, hadt z:g gedraegen als em
Predicantjief^ Qer^orheerde U&l^^^.nkUCgtiw
fiaande in ^yi^e boeken dingen waren bet.gfma^
gevoelen der Gerejfbrmemf/f Kerkers <(mtrar^rendé^

en was deswegens gecet{fureert door de Synode
van MiddvUmrg 1381 ; de Staatm van HaUatid
•l^eurcn hec (tordeei van die Synode gped » by
'^folunie van dep 3 September (3),^ en be^
ioonden daar mede dac zy , door de Gereformeerd
iie Leere, geen Pd<igia:ui<;ce^inde gevoelens ver-

ila^n, Insgelyks Dirk f^oikaerts Coornhcrt hebr

bende in. 2^yn^ prmve.van de Nederkmtfche Cau»
fkifnm f . en vx andere Boexhem 9 en Scbrif$en ^

df Gcrcfirmeerde Religie en . Leere in verfcbekU^

'fie pvinct n gt taxeert , en wederfprooken , worden
,2yi:e gefclnift^n g^leit in hanettn van tuuee Fror
psjofêfi in Tiieolqgi^g, enneen Predikant, om d^

de$ Catechismur mi de H: Sebvi^tmr $e bim

vestfven 9 hy Ktfolutie^van de Staaten van Hol»
tand vüin dm 11 Ftüri^ry 1583 (4), die zy niec

^zouden hebben konne;i nemen, *op zy door de
Qersjormeerdc Relrg^ 9, en J^afe mt$ -MÓCfS ver»

ftaap Md«n 91$ 4e. v(a«u:{i^cte& vervat ici^n

(i\ Kerkelyk Plakaatboek II. deel , bl. 69, 70.

(2} KerkelyK Plalisacl)09k tt deel, bl. U» jto, té t4eé»It&
h) Kerkelyk Plakiaibock TI. d el, bl, Jf , ftf. ,

I
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techismu». De Staaten van JZeefandhthhén meeN
maaien niet min dai^elyke verkJaaringen gegeven
dat zy door de Euangelifchc Gereformeerde Religie^

in hunne Uniei alleen willen verftaan hebben de
leere begrepen inden Cacechisnius, met uitflal-

tinge van aile andere. Dac blykt uit de kefolu^
tie des Jaars 1380, door hen eenftenimiglyk niet

de Staaten van Holland , en dt n Prim , over de
Godsdienst-oefeninge te If^oerdcn , in 't Jaac

1580 genomen, en te voren nagcfchrcven ; en
in 't Formulier van den eed door de Staaten van
Zeeland ten Jaare 1591 gearresteert , en gezon-
den aan de vier Clasfen van Zeeland, om dtMi^
fiijiers des Godlyken ff^oords der Gereformeerde
'Rtligie , volgens 't zelve den eed te doen afleg-

gen , 't welk met geen mooglykheid anders kan
verftaan worden als van de Predikanten der ei-

genlyk gezegde Gereformeerue Religie , ver-»

mids 'er , ten dien tyde , geen eenig ander Pre-
dikant, veel min een geheeie Claslis, van eene
^Igemeene of Pdagiaanfche Reii.^ie was. Aller-

overtuigendst blykt dit verfrant der Heeren Siaa-?

ten van Zeeland van de Gereformeerde Religie-f

uit hunne Approbatie van de Kerken Ordeninge
van Zeeland des Jaars 1591 , waar in zy zeggen,
dat zy die Kerken Ordeninge generatyk hebben -

goctgcvonden , ende geapprobeertfuikx die hier voo-
renjiaet gefchreeven, lUat in dezelve niet an-
xiers gefchrevcn , als de eenige en eigenlyk ge-
zegde Gereformeerde Religie, die viervaijs in
de Nederlandfche GeJoofsbelydenisle , en.Hei-
delbergfchen Catechismus , welker ondcrteeke-

*

ninge daar wordt aanbevolen. En dcv.e wordt
in die zelve Approbatie door de. Heeren Staaten
genoemd de Gereformeerde Christeïyke , en der-
?eiver Opzienders, Minijhn , Qud^rl'mgen f^nDi-

a> aa ld. -Pjl 5 . •ïjc^if Oi.ui- f»^ö2

»
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mkMen dtr Q^r^ommerfk Cbritu^im Gmmmuen g

dir ifc Cin/lwiiMin/f J&rion» dkmu. In dtneir^

wmdmHFibrmary 1583» dm^
gen zy zorge geweert worden Ellen if^» gcenm
die anders witim keren , dan in de Gereforrmerdi

Kerken gtfrédikê wor$ » bcvtloBde daar coe ém
Mcèfleren doivf d$ jeupd^vMèsm^ mmi$wo$t^
éen uit den Cateebifmo van eiken B&nihg tntfm kê*

ren (i). Tig dan vreemd dat de Voorftanders

van eene algemeenet Religie iiebben durven on-

derftaaftom denOmfémkm, MiSteoiiii»voornaao^
tfk Zeekmd^ eea mMiti&ge» evtrd^ tieci#
kenisfe van dc fprcckwyzc Euangetifche Gerefit^
meerde Religie , op ce diéhten , van welke zy , zoo
meeoigmaalai , raec duidelyke woorden ^ betoond
haMien eeer vtrre, ea vreemd ce nytkt ea noch
vnanrierli het dac fiMnmige Remooftrancett htb^
ben onderftaan te fchryven dac men de Befydenii

der Nedeflandfche Kerken , in veele Jaeren daer

mm nk$ veel beeft hooren gewaegen , bytonder niei

mU im ekr Overheden léeftinêiln , TVathnm i

mmdertf unige hefchryvinge nwiiêt ehem wai hi
voor een Religie war die men in Nedertant Meedh
$n voorfiondt , tegen V Pausdom (a). Uit zoo*
clftiiige Aaatkundigen van de zestiende eeuwe »

fÜÉ de Remonftranten als hunne vetdedigers aan<»

wrlmit li didddyk ce alta» dat mm weti\ doet
de Gereformeerde ReUgk , geen andere verftond
lis die afgefcheuicn was van andere Seften. Ge»
enige ay de Heer jdggaus ^Ibada p die , te Keu^
ém wonende , een der Afgezanten van de Scai^

tttt vM» mt den vredehandel aldaar in 'c Jaar 1579
en 1580, benevena den Heer van der Myte , aan

welken laaften de Scaacen iran MoUand mis/ivc

aKerkef^k Pltk«ttboêk I dtelf t>l. 472» 47|>
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Ugii fdm vermmiiting ml wankn toegelmtHin (t) f \
welk met het gevoelen van dien Heer overeen
Jcwam. Maar é/^ iBTf^r^/fra^a was een aanhanger van
^wmUifèld^ een vsicnd van Gvraiisn , en had eea
akuweBiifninaÉÉiii» mrinfoofcwp algetne«nfadd#

Volgens deze gronden fchreef hy aan den Heer van
der Myle (3) Ik boude niet alleen de teeden van die

tmg^flêrmgê^ewelkg^ alkendêkkm kuddefibjfui
4ê Mimm (dic is de Gefefiprmterrie Kerke) mm
éw0Êêkm\m ^tbristif maelrMdt mih l^^eéerd^aperf,

ende alle anderen , dewelke om de minfte waerbeit
Godts , diefy van den geest Christi gehadt hebbenf

9edoodt en verbrandt zyn ; en geeft alzo \»wf% dac
^erkMdt das ek Sioiam^ M ée Hmntem dm
Myle "tOMvla gdkoS^
kudde der Gereformeerden anderen bevatte, dan
eigenlyk gezegde Gereformeerden. De Remon-
Ibancen » uitvinders ^ en voorcplanters van do
wtmrtÊt 1)ew<<witofa der Mmangeti/ehe Gerefie^
^mêeerde XeUgi^^ welkt de StMien ood^ar hnnoo
befcherminge hebben genomen , fchynen by zig x

xelven overreedt te zyn geweest , dat daar door
.wezentlyk niet anders is verflaan in 'sLands beflui-*

een als die Religie welke bmrepen ieimdeNedeeimi^
Jebê CkioefihÊlfiemufe^ emGteeiéimekê. Ai^e^
den zy , ter verkryginge van ac zoo zeer begeerd^
Tolerantie , en befcherminge der Staaten , zoo
dikMóls niec hebben voorgegeven dac zy Ge^efet^
iweeerdem f en metmtJhnfiimmdm^Mrai, wier ^

leeringen zeer wd me$ dé Gehoft^Betydenisfe dtr
t^ederlandfcbe Kerken , en 772^^ den Ueidelbergfcbem

Üofi^bkmus overeenkwamen^ o^altbanaover een
'

' te
Cx) Ktrkelyk Plakaatboek II d^el, bL xi.

fa) Epist. » GMtma edic. pag . 7<^2—783. >

I

i
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ie fafcogeo waren. Huniie eigene fchrtftea wy«
wn uit, dat 2y dit meenigwerfhebben verkloara»

voor de Synode van Dordrecht (i) , onder het
houden van d!e Kerkvergaderinge (2), en zelfs

na dat die reeds geëindigd was (3;* 't w.eiic al-

toen van fann voorgegeven wende ter bereUongo
van hun oogmerk,fcnoon tegen hun wezenilyk ge-
voelen , dat zy in den boezem voedden. \V ant

als zy onder malkanderen vry uit^ralcen ^ en
fchreven 't geen zy meenden ^ liefeen vf naaixw*^

l^fcs eenige gelegenheid voor by gaan om die
formulieren te beknibbelen , derzeiver onderfchry-
vinge te:;cn te gaan , en hateh kuit te maken , of

fierzelver gezag leeiyk at te fchildercD , met zuU^
idtdrvldciDgen , en vergelykingen , die sy9 hoége»
ieerdbol^, nietmachtig waren mn met bondige be-
wyzen te bevestigen (4). Zy befchuldigden
de Confcsjie van dobbelzinnigheid (5), en als het
'er op aan zoude komen om. hunne leeringe te.

onderzoeken » fclireven zy deze voorwaarden
'tla noodzaaklyk voor , dat men niet Jimpelyk zou-

eU onderzoeken f of hun gevoelen overtenquam met
kere van de Genfortmerde kerke ^ gelyk dezelve

j» dê Cmfesjie , en in de Catechismus mogte vfn
mitgedruku Ën dit alles onder eede , en hei*
lige belofte, dat men in die onderbaj.dti„nge , en

jeduerende dezelve ^ NB. niet zorgde letten op Confes*
Caucbismus , of eenig meuscbfykfcbrtftt afIm'*

rmtr (6) » ten klaaren vertooge dat zy onopredi-
Mdyfe» en tegen hun gevoelen ^ lieten verluiden
dat zy van de Euan^eitfche Ger^ortneerde Religie

wa-
Hmif Mftorle der Relbfattie It 4eel, bl 137» 5^

9P7* sf^f 5;it jis.
^a) Brandt 1. c. bl. 952,

*

- (3) Heidamu de Caufi Dei i boek , Gap.

'Ai

(4) Epitc* prapatndam vir^rom pag. 103, 442, 443^
Cf) MAnnéMtrt KerküylM HiftMto» %JU 1
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waren , uitgedrukt in de Conferfiet m CateMfmlÊ$
daar zy dezelve ondertusfchen met alle fmaacheid

overuekten, en yslyk lasterden. Hunne valshar^

'dgheidt in dit ftuk , en de verborgenheid der
^

ongerechtigheid ^ die fchoUde onder hon voor*
'

geven van Gereformeerden te zyn volgens

Confesfie cn Catecbisniur , ontdekt ons de Renion-

ftrantfche jfcioog- Leeraar jL Foelerümrg^ in een

brief des Jaars 4659 aan zynra vriend Qr. üaaru
»€kgr, fehryve^de , De onzm (de Remooftranteii)

hebben voorheen deeze Inflrumenten ook ondertekent

(hy fpreekc van de Confesfie, en Catechismus), (I)

mn da$ Xjf^wegms de iitgebrooke geunnmee , nies

maiêkeufig merhenp wat met bm ampt net otvr^

eenquam,iïl) off om 'dat zy, door nootxekfifyk^

heit gedwongen , zig niet kmden onttrekken, wtó-
gen den (iroom der eensgezinde menigte aenkanten^

(XII) offop dat, ali 'er zig een goedegetegemtbeit opdeetüf

zy dien ^fgodt van de Catecbismus (A.) uit Godtr
Tempel zouden vcrivydefen^ en van den Predikftoei alf
van een Toneel , zouden uitjouwen (i). IP^'e/k op

dat zy ter uitvoer zouden brengen (dit laat hy aan-^ «

ftonds op de gemelde laftertaal .volgen 9 op dat
men niet zoode twyfelen aan hunne geveinstneid)
ben ik ten vollen z^ker, dat veelen ten uiterfle op-

lettende zyn' geweest op alk voorvallen van welge^
éegentbeit. Deeze alleroefte bandelinge beeft ^etgeen
goedm uitjlag gebadt, *t welk mm moet toefebryven

oen
(i) PiWC* Vir«Bpiflt 92. pag. i68» EcUc. 1704*

(A) Defdundelyke eer «!! dë okirtndiq|e dettr IVioode iMtetw
ttale teilen den Caiechisran^ , komr echter met *toe tan den Rcmon*
ürantlchen Hooglcera^r Poé U nl -trg want die was al jgebruiktvoor
den Taare 1591 • waarlchyuiyk door H. Herberts, dien bekenden
iro«ri«p«r der ftomoiiftrantftii » aic witns htmkgn maeSw Mtrsihm
gffcbreeven woirtn door C. Svferinklmflus ^ andert genoemd Gn^v
vinkhovmi (hy was de Vader van den beruchren AT. Gr^t/jifi^j^ov/Mj)

*t wilk by in de Vergaderin^e dt:r Scaacen verdedigde « daar toe

.

inyif HtfTtn t9 beéemkm gevemée wa*r vortn mtkê Prt^qp/ten wae»
rtnn Imétm^ éU dfm dêtbismmi befcbuldigdfn voor etn nitmpimjf»
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OÊÊdèrm \ maer des niettegenjiaende moest 'er even^
wel eertyts iets ondernoomen, m beproeft worden^
nvaer uit mm hoopte dat de Cbristefyke kerk veet
V9ordeeU wude kmeie» irekkm. DcsEe handelwy*
se derRemonftraiicefi levert een voMoend bewys
op, dat zy zelven overtuigd zyn geweest, hoe-
wel zy het tegendeel voorgaven, dat de Euan^
geiyibe, Gertformeerde Religie in de beflaiten der
ficaafien geen andere Religie beteekeocOÈ^mf*
gedrmh ie m ek Nederlcmdfche Gehqftbefydenisfe ,
en Catechismus^ om welker befcherminge 'sLands
Oj.pennachten derhaiven moeten f en mogen
verdocht wordoDf allermeftti zoo in de uom
der venoekinge , die over de geheele weereld
komen zal , zielverderfclyke dwaalingen in de
Gereformeerde kerke mochten influipent en de«
ttlve dreigden te overilroomen (A>

V.

Verhandeling over den Eed , door de Predikan-
ten in JZeekitid te doen , volgens het beHuk
der Staaten van Zeekaui^ den 14 Sepcember #
en IJ November 159X (i).

-

en der voomaamfte liinderpaalen van de Re^
ftirmatie \tklM9rtcmd ^ en in Zeeland^

CL ongegrond voorgeven van hec Hof vèSxBrus-

(A) In Vriett9ni hebbcfl 4* Stettüi na deieVmliNSe^ ea éê
Print van Oranje^ in hoti resleffleDC des Jaftri iiai» ém Gertfbr»
oieerdeïi EuangelUbheti Godsdienst toe^e^aten mtt uhMtlnn
van alle tndere &el|giea. 2ie ^tnjemii^i iuHorie van yrhskmê
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Ma 2ituii0 m n XVL Esbwu 4n
/Mp en émtiSi. SmniêmÊênf Mtnat fcgevbïgd
door de Gccftelykheid , en fommigc Stads Over*
heden , dat de Reformatie behelsde een leere die

ifeot muicerye aanilookce» en dat de Predikaocea
9pfoerige menfchen waren » die de gemeente vaa
Cte fthoMige gchoorsaamheid aan demlver wet-
tige Overheid aftrokken. De Gereformeerden
hadden dezen iafter zeer plechciglyk , en allema«

driiU]ritiSt ven hunne leere afgeweerdedoor hun*
oeopnrehtrirefkiiiinge in de Opmbeare Gikof/^
§$fydmisfe der Gereformeerde kerken in Nederland^
van den Jaare 1563 , daar zy Aru 36 dus fpre-

' ken: yoordir ^ em yid^r 9 van ivat qmtiteyt , con*.

dm^^fteftaifbfty, is fcbMigb hem dm Ov$rh$^
émtembrumrpen ffcbaêtingm ti bêtatm^haÊr nre^
en eerbiedinge toe te dragen y endt hen geboor/aem
i^zyn in allen dingen f die niet en Jiryden tegen GófUi^
mmrdt^ voor hacr biddende in baren gd^itmé^itè
dêiA éê Hare Jiimu wUk ié alk kam^wegm ,

ênae dat wy een gerust f end$ Jlil Uven 'teyden in
<iller GodtzaUgbeydt , ende eerbaerbeydt. Ende hier

4>virverwerpenwyde ff^ederdoêpers,ende andere
iroerige menfcben^ ende in V gemeyn alk de geneate
ée Overheden, .§m Magijhuiem verwerpen , ende dè
Jwfiitie omfiooten willen. Maar hoe klaar , en
krachtig deze hunne betuiging ook ware, hoe
seer zy ook met imnne daaden beveatigckn^ %
liielp niett hmne tegehpartyen bleven' volhar*

ëen fai fannne lafleringen* Aleo ' weinig baatte

liet den Predikanten dat zy zig zuiverden van de
kladde der oproerigheid , zoo voor de Overighe^
én, alt voor de.Gemeente; hunne haaten flo*

ten 4e ooren voor alle veidecfigrngen , die zy de-
den. Om een einde te maken van die valfcbe
verdacht-houdinge befloot de kerkenraad te

^werfeu^ (e^ Jaare dcc IU>oms(;^9i»«
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Jde Overheid diér Stad aan tc biedefi^dat ^o^ m^^-
4ier bevestigmge (van hunne gehoorzaamheid , en
bereidwilligheid tot het dragen vaa aUe«lascea>

^ diènaeri dei wtióru , endi andere gecwmipeoet^

flm tot V bdeitvande faeken der kerke, bereitffni
füo V noot is , in denelver banden eedt te doen yVan
^un getrouw , en onderdanig te weezen , Joo veet

Qodt$ en Jyn beiiig woort toebeten ^ tot beboeuUngêi .

tureede , ende nmrjpoet mm dt Borgerye ^ ende in^

tvoondcrs deefer Steede (i). Ingevolge van welke
panbiedinge Prins If lUem L bevoorwaarde inhet
^ccoort met ^ Gecommittefpien der i^ederlandi^

fcln JCerte te Attwerpra, op den Siften^iê
1566, dac de.'£reMimeen , eekMfyttrten ^ tnêaè^
flen van zyne Excetlmtie ^oft, in tyne ahfentte , '^M
iie Magijiraet ^ moeten doen den eedt van onderdoe'^

tfil^^g ende^ .gettnuwigbeit in aik polityke faekOè

<g)^ Op die flelve wjtm wesdeft ide Predte»»
feu onder den- eed gebracht te Amflerdam (9) en
te Utrecht (4) , en kort daar na andermaal in het

scoort des Jaa^- 1579 tusfchen^de peestelykheid

H^gtftmt TüXi Utpeebt <5)«^ .toen de Xjerefet^

nieerde Rdigie aoch niet geheel diei Pfbvln«
tie was aangenomen. Maur na dac de Staaren des
Lands de Èuan^elifche Gereformeerde Religie .qiv

der Huone belch^xmmge hadden genoiDen ^ vi&d(

mea niet dat die4eedden PredikanDrola afg^ttoioi

federc het Jaar 1 576 , in welk jaar jnen voor*
gedi (6) dac "eeni^e kcrkelykc wetten zouden

9 ontworpen Isyn op den naam des Pninfe -van

m Oreutfe, ats Stadhouder^ cn der Heeren Staa4

fien van Hedknd^ en ^mImi^^ .en Hunne bond«

WgWÊmbHt aaat dtr Religie, bl. u?» 1 , >
1

Bor Nederl. Oorlogen TI boek » fol. 69. d. Art. 4.
Hor Nederl. Oorlogen 11 boek, fol. 7?* Art. f. • •

Bar Ts.derl. Oorlogen II boek, fol. 75. k. Art. 3.

Hor Ncderl. Oorlogen XIII boek, foli I178. Are.
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fi verwancen " in welke onder anderen den Pre-

dikanteo een vry breedvoerige eed wordt voor-*

^fchreveii« Maar dat omwerp, en de daar by
gevoegde redmen tot desdcelfs verdedigt nge » zyn
bykans veertig Jaaren in het duillere gebleven

,

niet ona de blaauwe voorwendzels , die men toca

verzon » als men dezelve aan 't licht bracht ,

maar om dat die den dag nieo konden verdragen»

cn* nimmer tot wetten 2souden hebben Iconnen
gemaakt worden, of door den Prins, of door de
Staaten , zoo lang zy de EnangeUfche Gereformeerd

de Religie bleven aankleven» Men heelt voor*
achtiglyk den naam en GodsdieosC van de op»]
fteilers en verdedigers verzwegen , op dat mea
Biet zoude konnen weten , uit welke grondea
die wetten en eed zyn gefmeedt , en met welk
oogmerk f dat toen of naderhand niet is bereikt* .

Zsm zyn ze niet gemeldt, of in aanmerkioge ge«
komen, toen men, in 't Jaar 1591 # een nieuwe
kerkenordeninge , in Holland , wilde maken ;

maair wel werdt 'er gewag gemaakt van betont- ^

'

werp des Jaars 1583 ; doch hier van zal nader

worden gehsindeld in debiftmrkder kertmardenm'
ge van Holland. In vervolg van tyd zoude men
waarfchynlyk nooit om denzelven eed in i7o/-

ifiUid gedacht hebben , waren de onlusten, ea
verwanringeis. in den Staat » en in de kerlte niec

.

Opgekooien door 9 onder ^ en na het beiUer van
den Graave van Leicester , die , tot uitvoeringe

van zyn geheimen last , door Koninginne Eliza^ ^

fMüif gegeven , en ter bereikinge van zyn byzon« *

der oogmerk » een grooten aanhang maakte on-
der de Staatsbedienden , Stads Overheden , en.

Predikanten , welke laaften , begocheld door des
Giaave uiterlyke Godsdienftigheid , en yver voor
de Geiefoxineerde Religie ^ ;Big al vry verre ia*

^ e 4681

1
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ëeszelven belangen inlieten , voornamentlyk itk

JioUcmJ, Utrecht, Friesland, en ook, voor eea
gedeeke, in Zeekfnd (i). Leicester vèrcrokkeil

^ynde , en zyn ampt nedergelegd hebbende,
meenden fommige Predikanten redenen van mis-

Boegen ce hebben over 'c beftier van 'c Gemee-«
aebest, en lieten zig deswegens openlyk uit op
de predtkftoelen tn JZeekmd, *t welk veroorzaak*^

te dac de Staaccn meer dan ccii befluic namen te*

gen het exorbitant predikm op bet Jluk der regering

Ije, en b^t bemoeien der minijhrs met de ngeri»*
ge (a)« Het Ueef hier niet by ; maar deK 19 Ja«
)y 1589 befloten de Staaten van JSeeiand "(bt de
9f Minillers in Zeetand onder eede zullen ge-

n bracht worden** (3), Doch dac beiluit heeft

geen voortgang gehad in dac Jaar, ea zoude mb*
>ftMen nooit ter uitvoer gebracht zyn , indien niee

fommigefi der aanzienlyke Regeerders en Staats-

dienaars in Holland en Utrecht (zoo dra zy zig

vry wel bevestigd z^en in hun beftier na het
vertrek v%tk Likister ^ en het flislen der oaeeiiig*

heden onder, en door zyne Landvoogdye ent*

ftaan) bedacht waren geweest om de Predikan-
ten bet te breidelen , en het gezag der kerken-
raaden wat naauwer te bepaaien.. De eerften,

cXo openlyk hun werk daar van maakten , waven
die Staaten van tJtr9eb$ in Hunne kcfkenordcnin-
ge van den 29 January, en 6 February 1590,
waar in zy het aanftellen van Predikanten, Ou^
dcMrlinsea, en I%ikönen aan zig namen, mitsga«
ders alles , wat tot derzelver dienflsen l>ehoorde,
zeer naauw bepaalden, en in het vyf en twintig'^

fte artikel ordonneerden: fullen die voorfchreven

MmJierSp Ouderlingen , m kerkendimaars ^ kvm

M HoUandflch PUkaatboek I. deel bl. 113, f24t
(2) Notulen van Zeeland ^ t8

, 19, 20 July I5^t MS#
Ui MouUexi Y«a £t elauit 19 Jol/ z;8^ M<S«
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êIkUfiveêrm , €Ufe de voorjz. pointen , en aftykelen^

ende een yder van dien in 't hyfonder ^ te cndcrkou-

den, ende voorts de Heeren[ Generaek Staeten vm
de geuniéerde Landen , die van den Roede van
S$aiteé » Gecommitteerden tot de Regeeringhe van
\dexelve Landen , ende de Staten van Utrecht , endt

baere Gedt puteerden , Gouverneurs Generael, ende

particuiier vaneen yder provincie ^ de Magiflrae^
ten, en andere wereitlyke Overigbeit^ aUePofi^
tjhefmkm » te gehoorzamen , en in alles gehow en^

de getrouw te zyn. Het is my onbekend of die

eed toen met der daad is afgevorderd , en gedaan,

also min of die wydtufcige eed in de kerkenorde-
ninge van Utrecht $ meesc overgenomen uic die
Vttn HbUatut ^sjaars 1391 , is geêiacht, en vei*-

richc. In Holland ging men al voor 't Jaar ijyo
met foortgclyke voornemens zwanger om de ker-

Kenraaden^ en Predikanten » getieel afbangtyk té

inaken^ en engere banden om de lendenen te

leggen* Dat bleek toen daar toe belegd werdt
' een vergadering van acht PoUtyken , cn acht Kerke"

fyken, om te refumeren de kerkenordeningen inden
Jaare 1583 geconcipieert , met (Et gevolgd dat»

na vele woorden-wisfeKngen (i), door vyfriea
van deze gevolmachtigden een' kerkclyke ordon*
nantie wierdt opgefteld, en aan de SLaaten van
Holland overgebracht den 8 Maart 1591, beltaan*

de ia 41 artikelen , en waar van art. 4-^ handeK
den voÊt den eedt der kertendienaereh , waar dooif

ty in het aannemen van den dienst moesten zvve«

ren 1. Gods woord oprechtelyk te prediken , IL
deze kerkelyke ofdosnantie te onderhouden^ *

ID« het meeste oorbaar van den Lande ^ en der
plaatze van hun vorblyf moeken te vorderen ,

IV• der lla^iüraat in alles gjchoorz^aam te zyB :

Ee 2 sa
(s) UmmihtÊirt lierM# Maoiieaia dtti» H.

4
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na welken eed zy , en hunne kindeito zouden
gehouden worden als burgers en poorters derael*

ver lieden en plaatzen (i). Een der voomaams4e
opftellers , en naderhand de hefdgrte verdediger

van deze kerkelyki ordonnantii merkt zelf over
•dien eed aan ^ dat ze te varen in dm kerkpi niei

gebruikefyk is geweest gelyk een foorcgelykc
eed in Friesland plaats vondc (3). Dcwyl nu die

' kcrkclykc ordonnantie nier heeft konnen ter uit-

.voer gebracht worden^ noch ia dea Jaare 1591»
noch in de Jaaren i<IX2~i6ig^.om\e dienen coc

een flaat-m kerk*wet , door den tegenftand van
vele fteden in Holland , als 0(^k door de tegen-
vertoogen der Zuid- en Noord-Hollandfche Sy-
noden (4): is deze eed den Predikanten in Hoi-'

tand niet afgevergd 9 zoo veel uic de gedenk-
fchriften van de gemelde Jaaren te zien is. Men
vindt wel dat de Remonftrantsgczinde M igUtraac

van Leiden gewik heeft, ten Jaare 1615,. dat de
Contra-Remonftrancfche Predikant Hermanmu

^ KucbHnuSf na zyne bevestiginge , het recht van
horgerye dier Jlede aenneemen , en hem fulks aen

dier ficedc met gclykin eedt als andere burgers ver-

plichten 9 en verbinden zal , fchoon niet aaogetee-
Kend word dat zy dien eed van deo Remonllrant^
ichen Predikant Bemardut Duinglo, ten zeiven
tyde, hebben gevorderd (5); maar die burgerly-

ke eed had niets gemeen met den eed die ge-

daan moest worden volgens de Kerken-ordenin-
ge des Jaars 1591 , op welken de Magiftiaac niet

heeft durven aandringen ^ wetende dat niet al-

leen de Predikanten ^of»^72mj, ea ColoniuSg maar.

(t) K«rkelyk Pltkaatboek II deel, bl. 260»

(2) Uittenb&gatn KerteL Uftorteii UI dtel, bU flrp. ^
(3) Brandt Hillorle der Reformatie IV deel» bl. 771* .^

(4) Kcrkr!yk Plakaatbock 11 deel, bf. 2^5—2-3.
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ook een groot gedeelte van den Kerkenraad te

Leiden , die geheele Kerken-ordeninge wraakten,
en tegenilondea i zig vergenoegende mee dac

pluimcje » dac zy » na de beroepinge en beve&ü*

finge van KucMmuff zig toelcnreven dat zy
em aannamen, en aanjlelden. Zelfs iSj'er geen
bewys dat in dien tyd , of in latere dagen , de
lyeeraaren van andere gezintheden, die van de
Roorolbhe kerke zyn afgefcheiden , in HoUand
onderden eed zyn gebracht. Een der fteden van
HöUand (loeg wel ter Staatsvergaderinge voor

,

in 'c Jaar 1002» dat "de Lutherlche Predikantea

99 (te ff^oerden) den eed van getroowigheid zou*
„ den afleggen** (i); doch zonder gevolg , en uit-

voeringe , welke zekerlyk onnoodig zal hebben
gefchenen omtrent alle Leeraars , die niet nicc

eede aan denRoomfcben Paus^ en Paapfche ker-

ke verbraden waren. Ondertusfchen hebben
de bewegingen in Holland tot het invoeren der
kerken-ordeninge , en van den eed der Predikan-
ten, ten Jaare 1591 , zoo \ fchynt, aanleidinge

gegeven in andere gewesten van Nederland tot

t)efluiten om de Predikanten te beëedigen t doch
op leene zeer gevoeglyke wyze. De Staaten
van Zeelcind y hebbende de Kerken-ordeninge,
l)eraamd in de Synode van Middelburg ten Jaare

1591 9 door Hunne gocdkeuringe op den 14 Sep-
tember 1591 tot een grondwet in net kerkeljke
gemaakt, befloten toen ook datcfe Gecommitteerd

de Raaden den eedt daar toe behourende zullen con*

cipieeren ende arrcsteenn (2) , die dan ook , in-

;gevolgedit beflnit» een formnlier van eede op-
fieldt , welken zy wilden datde PredUcanten zou-
den doen, CU zonden hetzelve, dca i3Novcm'

, Ee 3 ber

. (i) Srmidt Uftorie der Reformatie 11 dtel » bl. 24*

($) Nonlen der Swcen jm Zeftmé^ 24 Sepcemto isfUM»
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ber 1591 B oen de /heden wm Zeikmê wêZHküe
,van de Stoeten , met bevel ^ om by de re/peSive
Magijiractcn den kerkendirnatrm daer op te bese^

dig^Hg micsgaders oen dejubaiterne MagijlraeieBM

ettr Amemuyden $ Sromvershavent Maertenr-
dyk , Reimerswaele , Neufen , en Axek , idem
Oojhnde , Bergen 0^ Zoom , en Hulst (A ), met dczeo
brief: Eerfaeme tfc. Alzoo ivy goe(gevonden , en

gerefotveert hebben de kerkcndienaeren HMm de vier

Gkisfen van JZeekmt by de Magiflraeeen refpeSi-

ve bunder rejidentie te doen bezigen op den for-
muliere hier meede comende, Joo dieut deejeten jine

tf. Li. , eerstdaags m den hunnen , fetve willen

naecomen , /onder des te wefen in geüreehe , alfoo

wy oen alk andereJleeden » mitsgaders aen

Jes voorji., getyken last en advertentie hebben gegee^

vefi. Mier meede

Eerjaeme den 13 November I59i,

STAETEN.
Het formulier van eede « te doen by de ker-

fcendienaars der vier Clasfen van Zeeland , is ge-
drukt achter de Handelingen van de Synode
*s Jaars 1591 , en komt zaaklyk hier op uit, dac

^Ik Predikant beloófc , en zweert « aan alle zyne
Overheden gebouw, trouw, en gehoorzaam

ü te zyn, cn zigin alles tc gedragen als een goed
en getrouw onderdaan , inge/.ecen, en een die-

naar des Qodiyken woords fchuldig is te

doen*
(A) Toen de kerken-ordf ning van Zreland den r FeWrütryiygr

in de Syrode verdt opgcftt.d , wis Huïst Hocb in de macht der
Spanj»£ra<.n| waarom in die kciken-ordeninge Art. 36 niêc. wordt
gevaagd van Hmlst». Docli die ftad aan Prins Mdurin overgegatfi
zyndc Je:) 25 Sec«ember I59( » vojgent Bor Ned«rl» Oorlogefl
XXVIII boek, fof.35- d, is de kerk aldanr kort daarna onder ee-
ne <^er Cla. fen van Zeehnd

y waTrlcliynljk onder die v«n Zu\é*
Jjgvt'iünd

y
gebracht, waar ondei dezelve , na de heroTeringe door

Mna FreéerU Ufniirik ia '\ Jmt i^s » kw«m, en (o| l|eé|a lOf

«
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doea'' Dit formulier , door de Staatcn vm^e^
^nd goedgekearden bekrachtig (a),verf<^Utii)er«

kelyk van 'c formulier , welk men van voome-
men was ia Holland ia tc voeren, zoo ten aan-

dien van de kortheid , als van de gematigtheid ,

en . eetivouwige klaarheid. Ook hebben üe Hee?
ren iStaaten desèn eed den vier Clasfen aanbevo*

len , alzo ik in een handfchrift , behelpende de
handeliDgcn van de Synodale en Coecuale verga-

deringen vm éZfétktnfiê achcer den brief aan de

Cl^en bet volgende vinde; TerJjdmfimtpUL <

JuUm mdagtig zyn eêrtidaegs te vorderm den gerer

quireerden eet by de voorjlide approbatie vermeit,

^ncordat coUatione faöla ToL ias Damman ^ Seri'

ba Ckufii. Aiie Prcuikancen « dien deze eed
wenk afgevergd ,konden dien met de uiterfte vol-

vaardigheid afleggen. DerGereformeerde Religie ,

getrouw te zyn , en die te helpen bevorderen,

hadden zy reeds piechugiyk, en onder aanroe-

pinge van Gods naam » beloofd by bet aanvaar-

den van hna ampt. De eed van gecronwigl^eid

a^in 's Lands Oppermachten , derzelver Gevol-
machtigden, cn Srirls-Overheden, was pvereen-

komftig met Gods woorü, en vloeidde voort uit

de belydenisfe der waaitbdd» en utc de.leereder
Hervormde kerke , in tegenftellinge van die der
Pausgezindcn , welker zoo genaamde Geeftelyk-

heid met eede aan den Paus verbonden was, waar-

om de Jefuiten te .i4«rf<wrp^i%»i>üor/ii^, en Brug-

ge ^ in 't Ja^ i578# weigerden den eed van ge-

trouwheid te doen aan den Aarti-Hertog Matthi^

fits t^gtu, Pon Jan van OoJJenryk, (^ü zynen aan-

Ee 4 . .hang
(i) Ada Synodalia van Ztelar.J ^ bl. 35.

(a) Want TOlgens dc Noculco van Zteland , 13 NóVembCf WJW
11$ , ii geammtrd dut feéy te prejieeren hv êe Minifttrt^s God*
éffykin voêTis Üwn Zeelandt , om (kzehe dfn Siedcn toeaezondtn tt

nvorJen , cm di'rtivohenJe iüê AJiU^fitfM $9 Mêd^itn^ 2ii yrOlK fl«»
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i^^g waar in hen fommige Franciskanen na«
- volgden» zoo te .Antwerpen, als te 2/ifvcl^(a)»

welke allen , om deze weigeringe, uit <ie Steden
werden uitgezet. Het blykt eenter niet dat de-
zc eed den Predikancen binnen 2eeland doorgaans

• is voorgehouden 9 en afgeëischt» of door beo -is

gedaan. Wel is my bericht dat ter Griffie vanf

Neuzen fLnat aangeteekend '*dat Daniël Correet

,

«I PrcGikanc iqAxcI^ Gerard Maresch yPreuik^nt

n te JNèuz^n^ en Jobanms BoUiux, op den i8 en
§p 20 December 1591, en ten Jaare 159a, tot

9, Neufen den behoorlyken eed gedaan hebben ,

ff van den Staten Generael getrouw te fyn, en

f, vo if te ftaan, te belchermen , en te helpen

n bevorderen de waere Christelykc Gcreformecr-
$$ de Religie''; maar ten opdcbte van de Stedte
In JZeeland heeft men tot noch toe geen aantee»

keninge kannen vinden dat deze eed met der

daad ter uitvoeringe is gebracht, wordende my
bericht, dat 'ervan denzeiven geene melding is ter

^ecrecaryen van eenige ftemmendé Sceden , of

in eenige kerk-boeken van fommige konfiftorien

en klasfen. Zelfs vindt men daar over niets aan-

geteekend in de volgende Notulen van de Hee-
ren Staaten van Zeeland, na den 14 September,
cn 13 November 1591 , 200 verre my gebleten
18. AlJccnl} k vindc ik up den rand van de ker-

kenordeningen gedrukt te Delft 1640, bl. 120,

naast hec Formulier van den eed deze aantee*-

» keninge met de hand gefchreven t Hebben aUeen

•Joos vaÉ Laren , en J. Rikelem deefen eet gedaen,

de andere die weyg^rden. De eerstgenoemde was,

ten Jaare 1591 , Predikant te Amemuiden (O

,

cynde de andere naam in de gemelde aan(ee£e«
• nlQ*

. (n ^traia de bello Belgico llb. IX pij« jjtu'JHi

0}^ 4i( l(0£( TcrbMi, bl. x|é»
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Éinge seér fiiocnyk , en Ortilcr onïeesbaar ge^
ichreven. Onder alle de Zceuwfche Predikan-

cen , omtrent dien tyd , komt het my voor dat

niemand meer bedoekt fcbync, als Johannes Ry^
'Mmi f die » volgens bet Rcgifitr der Rmtméep-
'$m Tan *$ €Xfraoréin(rir0 in Èethndf Plpedikant

was in die zelve Stad omtrent den Jaare 1596
(i). De andere Predikanten in éZceland weiger-

de dien eed te doen^ niet om dac 'er iets otf-

gcrymds was4n een eed van gecroowigheid^ want
het tegendeel blykt: uit de voorbeelden van Kuc!}^

linus te Leiden , waar van kort tevoren gefpro-

Icen is , en van de Lêansbergens ce Goes , die een
<cA aan de Mag^raac aanboden (a), gelyk mede
'de Predikanten te Antwerpen snlks vrywillig ée^
den om alle waittroawe te weren (3). De waa-

. re redenen, dat genoegzaam alle de Zeeuwfche
Predikanten bewogen wierden om dezen eed te

-weigeren , zie ik neigens taagetedtend* Moge-
lyk zullen zy dezelve , of ïbortgelyke redenen
gehad hebben , als naderhad door de Synoden vaa
JZuid-- en Noord-HoUand zyn gegeven aan de
Staaten aldaar (4). Althans deze eed is langen
tyd daar na» 2X)0 verre ik heb konnesn nafpoo*
ren , van- de Predikanten in Zeeland niet gevor-
derd , zullende de Scaacen dezer Provlntie (die

-meer door 't voorbeeld van anderen dien eed
hadden afgevorderd » als om dat 2y dien nooda**
kelyk oordeelden) van de genomene refch^k^ tot

het doen van den gemclden eed , hebben afge-

zien , of denzelven overtollig geoordeeld heb-
ben 9om redenen uit de liiaat- en kerk^gefteltenis-

fe gemaklyk op te maken voor die der zaïJten ,

Ee j ia

(f) Zie dit kort verhaal, bl. 196, en 197.

(3) HanéeUogen Tan de Coecna (e Gots 1613 1 i|* MS»
(I) IFWMMk tan den Aaac der Relieie» bl. xi7* < •

14) Bnméi lüaorie dtr Reftmiicic IV 4tf|» bU 7ff||79ti

Di<



ia» dien cyd» kondig zjrn* Hier uit moet 1119a

liet atteideoi dat nienuuid van de burgerlyke of
fccrkelyke fchryvers der Zeeuwfche zaaken vaa
jdczen eed (zoo veel ik wete) gewag maken ,

ook niet de Remonilnuufche Uiitorieichryvers

la Halkmd , die anders sulks 200 mbi zouda
liebben verzwegen , tot verdediginge vm dc 900
^eer door hen beminde kerken-ordcninge door
acht Poiicyken en acht Kerkelykcn opgefteld ,

fis £7 de keffken-oixlejunge van Uired» '3 Jaan^
w6i2 syn voorbygegaao. ^ In de Jaaren 1654

,

, cn 1664 5 werden aan de Predikanten van ZHt"

rikzee eenige vrydommen van Stads wege coege-

ÜMMÜ9 mies doende alvorens , als poorters, eea
Md V8B getrouwigheid aan de Overigheid deaer
SCide (1). Of dat in gebruik gebleva zy , we-
te ik niet. — Tn een Kxtraft uit de Aften van de
Claslis van PP'^xkheren , gehouden den i Septem-
ber 1672 , worde geleegd dat de Scaaten, in te-

Acowoordigheid van Prios IViUem dm 11, in \
Jaar 1649, gearretttert hebben zekere vyf arti-

kelen , waar van het vyfdc is : de Predikanten zyn

fdfximnrs van poktyken Eedt ter plae$Z£ daer zy

üffiqpm » ; en vervolgens wordt onder de der-

tien nieuwigheden 9 die men aan den Prins son-
de vertonen, de achtfte, onder de letter i&, dus
ukgediukt: het afvorderen van eedt der Predi/:an^

ten ur plaetze daer fy magten beroepen zym. Dit
fchynt derliaiven toen weder in til geweest te

JÊfn (2) , zonder eenig gevolg noditans , voor -

4(00veel totmynekennlsfegekomen is (A).— Hcc
lusc

. (i) VoMlei» é^n WmA Otékmüp der Sttite ÉUfHilu^, éÊntê
Janaary 16^4 , is Maart 165^ » 4 HuLTt löé4.

(t) Notulen der H< eren Scaaten van JS^thirJ^ 18 August. J67U
(A) Gelyk hec Hivorueren van den eed in de Jaaren X591» en

1672^^van geea ^^evolgen wjm , too won bet ook maar weioigv«I<i
|b 'c Jtu xizij cofA 4tt taaiM fan J^fm4 «on «akma mté

«
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ItitC ons noch iet» kordyk ie «ggen oret én
eed der Prcchkaiittn in Holland , en Utrecht.

In Holland fchynt men, na den Jaare 1591 , niet

<jseer op cUen eed aangedrongen te beLben» ooJ^

niet toen men de kerken-ordeainge» bovea^
meldt, in den Jaare 1612 en vervolgens poogdè
in te voeren, alzo men 'er niets van aangece^
kcnd vindt.^ als alleen , dat de verkiezing van
Predikanten, Oad^lU^en, en Dlakpnen in ibniN,

inige fieden en plaatsen overeenkóiliftig met diè

kcrkcn-ofdcniugc is gefchiedt , geiyk ook die

leden vin de Staatrn van Holland ^ welke de on-
derhouditige en uicyoeringe van de kerken^ordo*
ninge des Jaars 1591 goedkeurden , en getartten $f
gebruiken in het verkiezen ehr^kerkendiemÊeertm^t

ten J^iaic 1612 (1), nergens bevonden worden
den Magiftraaten bevolen te hebben , dat zy de
Predikanten» volgens de kerken-ordeninge , zou-

den beledigen. Doch na dien tyd is in HoUand,
in den JaLire 1620 , weder een eed voor de Pre- -

dikanten opgefteld , en van hun afgevorderd (2),

wejke veel overeenkwam met den eed in 2^ee'

tand; maar die zoo min in HoUand, als hier, ter

uitvoer is gebracht. De Staaten van ütreebi 9

een nieuwe kerken-ordeninge ten Jaare 1612 in-

voerende , welke meest overeenftemt met die

Van Holland des Jaars 159 1 (3) , hebben gelast»^ de nieaw«4angenomene kerkendienaaren een
drieledigen eed moesten doen, om bmevens hun«

kinderen j ais burgers» de vryheden en voor*
xeclH

aan iill» GeeHelyie jsacsperfooxien voodchrevcn* ZU ByU^
gtn , bl. SI, 52»

(1) Kerkeiyk Plakaatboek II deei. bU a70^272«
(2) Brandt hiftorie der Reformtfiie XV deel» U. 3M, $90^ 831»

79Xt 792.

(3) £rM4ir hÜlorie der Reformatie ii deei, bl.z?^'—176* Kerken*
oraeoiBg WLÜtmb$ • kap« vao4c beroepingc der PMter^q» Ar^
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ftdioenhoiiiierwooDplaaceentegenieCen. Doeh
of die eed met der daad is afgevorderd van de
JRredilvanten ia het Sticht, by liuniie aanftellinge,

is my niet gebleken , wordende in het Piakaat*

boek van Utncbê f zoo my bericht wordt , gten
liewys gevonden , dat gemelde eed is afgevor-

<ierd, aigelegd, of' geweigerd. Mogelyk heeft

jnen niet zeer noodig geoordeeld daar op aan te

dringen , gelyk wy ym de Staaten van Zeeland
liebben aanjgemefkt. Al waa die eed afgelegd fe->

dert het Jaar 1612, het heeft evenwel in 't Sticht,

en te Utrecht ^ maar zeven Jaaren kennen duuren,
toen deze eed 9 met die geheeie kerken-ordenin-
ge , is gederogeert door de Heeren Staaten van
X/irecbi 9 in Hunne nfokuie van den 6 Augustus
161Q9 en f in plaats daar van , de kerken-orde-

. liing van Dordrecht 161^ , 16 ig, is goedgevonden,

m gearreit^t zoo ais die leid.

VI.

• Hillorisch bericht wegens de Kerken-ordeninge
van Zeeland.

.TP%e vastftelJing van ^t beitier der Gereformeerd

jLJ/ de Kerken beeft in eenlge der Vereenigde
Nederlandfche Landfchappen veel moeite ge-

kost. Maar in Zeeland is het zelve zeer gemak-
lyk# en al vroeg » bepaald i wordende tot heden
'toe de kerkén-ordehinge des Jaars 1591 ^ daar
toe als een "grondwet van Staat en Kerice , on«
'fchendbaar gevolgd, en naauvvkeurig onderhou-
den. Dezelve is langa deze trappen tot ftanc ge-

biiichc»
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bracht. • In de Jaaren 1505, en 1567 , greep de
Reformatie in IVakheren , en Schouwen naauw»
lyks een rond Jaar ftant, ei^ had geen tyd om te

befterven , ofdezelve werdt met geweld gedempci
soo dat'er geen bekwaame gelegenheid was ona
een vaste kerken-órdeninge te maken , hoewel
de grondbeginzelen daar toe werden gelegd y

door het verkiezen van Ouderlingen, en Diako-
ixcu^oüussattde Predikanteneen Kerkenraad uit ta
makeo, gelyk uit betKartf^luuUderReformaiim
van 2^eetandhlykt. Toen in de Jaaren 1572 , 1573»
f^lisjingen y Fere y Zierikzee , Brouwershaven , eOr

een gedeelte van het platte land van fFakberewp.
en Schouwe» f de vryheid in den Burgetftaat

»

en Godsdienst verkregen ^ kwamen derwaardi:
Predikanten uit Frankryk, Engeland, Oost-Fries^-

land, en de Nederlanden , die de gewoonten ia'

'c Kerkbej&ier , gebruiklyk. in hunne Landen, ea^

de beramingen wswegens in de Walfcbe Syno-^
den federt 1563 , en in de Nederlandfche Syno-
den, gehouden te JVezel 1568 , en te Embden
1571» goedgekeurd, zullen hebben gevolgd, ge-^

lyk vermoedelyk is, want vaste befcheiden ont*.

breken ons daar omtrent. MiddeUmrg, Amé^
muklen, en de overige plaatzen van geheel IVaf^
cberen aan den Prins van Oranje overgegaan zyn-
de in 't begin des Jaars 1574 * werden de Pre-
dikanten te Middelburg aangefteld door de Clas^

.

fis van fVakberen , met kennisfe , en goedvinden
van dien Prins , waar van de bewyzcn noch
voor handen zyn. Onder dezen was Gasfar
van.der Heiden, welke Voorzitter was geweest
in de Synode der Nederlandfche Kerken gebonden u
Embden 1571 , daar een fcerken-ordeninge was
vastgefteld ; en hy werdt als Predikant van Mid^
delburg geasoodca naar de Frovindate Synode der
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Kerken van HoUand en ^iiamd, gehouden bmnm
JChrdTÊcIa i6^2S ^uny 1574 » daar hy, volgens

' zync onderteekeninge , wederom toe Voorzitter

is verkoren. Dewyl nu in die Synode de be-

faamde maatregelen tot het kerkbeiüer ^ ontworm
worpen in de Synoden van 0^mi^ en Embdmf

• nader zyn befchaaft^ en vastgefteldy fchynt van
zclven te voigeu, dat die keikcn-ord'eninge vao
Dordrecht 1574, te MidJcUmrg , en m Zeekind t

tot een richtfnoej^ van het Kerkbeftier zal ayn
aangenomen ^ en » op nienw ^ befcrachtlgc dooi^

de kerken-ordeninge der Nationale Synode vail
' Dordrecht 1578 > tut kerkwetten zyn bevestigd,

€n gevolgd» Aldians uit alles dat tot noch toe

tsf is voorgekomen kan ik niet anders zien ^ of
de Predikanten zyn te Middelburg , f^luftngen

,

en z. V. beroepen volgens de gemelde kerken-
ordeningen, welke dan ook tn de overige kerk-

beftieringe zullen plaats gehad hebben. Opdien
selven voec ging men voort in 't behandelen der
Kerkelyke zaaken , als^^^ Nationale Synode , gebtm*

den te Middelburg den 29 Mcy f581 en volgende da^

gen^ de reeds genoemde kerken-ordeningen we-
derom goedkeurde in ^t wezen der saaken # en
ëiezelve eenigzint ophelderde » en uitbreidde*

Althans men vindt in de voorocrciJeréde particu-^

Uere Synode van Zeeland gehouden ie f^HsJingen

dên 21 February 1581 , geen zaaken van grooc
gewicht ter veranderinge van de vorige kerken-
ordeningen , om die in de Nationale Synode voof
te dragen ; gelyk 'er ook m dien tyd geen eigen-

}yk gezegde Synode van Zeeland is gehouden ,

waar tn eenige veranderinge dier kerken-orde-
ninge aoude zyn befloten , voot 1591* Doch
overmits gecne der reedsgemelde kcrken-orde-

ningcQ éoQt iies ge^ Ueeren Scaaten wa-

- 7
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feu bekrachtigt ^ eo tot wetcea ^maakt , zoil)«

do hec kerkbeftier in fommige omllandighedeb
geen vastigheid konnen fchynen te hebben i

zelfs al moest men de woorden >in den Eed
door Prins IVilkm gedaan , als Erf-Heer der
S$Bd€ f^iisfingm, op den 8 Augustus 1581, welke
begon met deze woorden : ff^übetm &ci Semfn^
ren by deezen op U Woord des Heiligen Euangeti^

ums der Heiliger Gereformeerden Kerken Rege^

ff^diêm, ff^ezen voor te. Jïaen , die u 2^
Jcbermek t eu te 4oen b^cbermen » cmvattéb
rm be$ ÈürkmitmHp kort te vorm lii de Nationii^

Ie Synode, den 29 Mey 1581 , te Middelburg be-t

raamd; om dat die Eed alleen zyne betrekkinge
bad tot de heeclykheid van f^Hsftngen , en niM
totandere fledeaen plaaczen van Zeekmd^ « Waar<«
om men voor de eerfie grondwet van het kerk-i

beftier, in Zeeland , heeft te houden de kerken-»

ordenioge dtt Nationale Synode gehouden in V Gro-
veuhage 1586 difi 20 Juny. Dezelve was iamen«
geroepen onder 't beftier^ en door t geaag de»
Graave van Leicester ^als Gouverneur Generaalvan
de f^ereenigde Nederlanden p die dezelve ook vol-
komenlyk goedkeorde , en ftaafde. Doch de
Heeren Staacen van HóUand en West-FHeskmd
hebben In hnnne yèrgad&inge December 15S6
gerefolveert p dat by provijie die kerkelyke ordonnans
tiejal worden achtervokht , behoudelik dat enz.v.^
en dus met eenige uitzonderingen , die elk in *$

KerMyk Hemdboekje (i) kan lesefu Jtfaar inZm
temd werdt dezelve door ét Heeren Straten ge^
heel , en al aangenomen ^ en geftaaft , den 2^
September 1586. Dat blykt uit de volgende No^
tule» End^nadien zyne ÉxceU..(dfen Graave vsm
Leioeater) beliisfit btefi den Stoeten Gtneraei te

Dn
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€ommmkeeren , rföff Heeren JM^- utkerken , va»
lafer Mylen , cnde DoSor - Jemmes , een kerken- or^

deninge in de Nationaete SynoaU ,.ksnnael (Ij86)
Hh den Uage. , by .den Dienaerem m Onderiingen,

eenfatmentlyk gearrciteert ; zoo zulk n dc ^courjz. Ge^
deputeerden eer zy (misfchien eerstlyk) heure Pro-
vintie deur VM. rapport doen , . oin elfi mfitningfi pM intentie van hunne. Principalen t{aer op se ver*.

fiaené Ir genomm ui$ den vp^Jz* reeesje ; en ia-

margin e llaac (i) Die ktrLu ordeninge ivort by

die van Zcelant goetgebouden e7ide geapprobeef$,

Uec is daa nicLCc verwonderen dat de beroepin-
gen der PrecSkantea in ZeeUmd^ van djeo cyd^
tot het Jaar 159 1 loe , zyn gefchiedc door den
kerkenraad met toeilemminge van de Diakonen,
en vervolgeqs aan de «Overheden ter goedkeu^
rilige syn aangeboden , waar van een exempel t

nils de AAeboeken der Ketk^.tt.P'lisfingen van
den Jaare 1589, is aangc eekend (2)^ want de-
ze wyzc van beroepinyc was düor de kerken-or-

denipge der Nationale Synode 1586 vastgefteld,

en door de Heeren Ssaaten van Zeekind, beves*-

tlgd Alhoewel nu deze geapprobeerde kerken*
ordeninge van Icheen te zyn cue algemeen
genoegen van dc Overheden , Kerkenraaden ^

en Gemeenten tn JSeehnd, veranderde daC/ecbn.»
ter met den Cyd , na dat de Graafvan Leicester

'

vertrokken was , en zyn Ampt had nedergelcgd;
en Vveidc niea bedacht, om een andere kerken-
ordeninge te maken, die byzonderlyk alleen vooc
de <|cerken van Zeeland zouden dienen , in pUatn
fe van de algemeene des Jaar« 158^. Welke de
eigenlyke, en wezcniykc redenen tot die veran-
deringe geween zyn » hebbe ik viytiglyk nage^

(i\ Notulen van Zeeland\ 23 September ij86. MS«
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fpoord» maar tot noch toe» met zekerheid , niét

kennen ontdekken; zoo dat men dezelve by gis-

linge moet pogen op te delven uit de geftelte-

nisfc, en omlianciighcden der Staat- en Kerk-zaa-
ken in dien tyd. De kerken-ordeninge des Jaars

1586 was opgefteld ooder 't hcüxcr, en bekrach"

Cigt door 'c gezag des Graave van Lekesier »

v^icns tendelwyze in Kerkelyke , Burgcrlyke, eu
Krygs-zaaken , meest na zyn vertrek, zeer werdt
misprezen by velen , en een afkeer verwekte vaa
alles wat door syn gezag bef^ald was^ waar on-
der ook de kerken-ordeninge behoorde. Die te-

genzin vermeerderde merkelyk, om dat de En-
gelfche Krygsbezettingen , na zyn vertrek, inui-

teryen begonden aan te rechten « en daar toe
asyn naam gebruikten , onder .voorwendzel da€
ty aan hem roet eede verbonden waren , waar
van men exempelen heeft niet alleen ia

Holland , maar ook in Zeeland , te Vere , en te

Amemuiclen (i). Hier kwam by, dat hecKerke-
lyk Gezantichap^ aan Koninginne Etózabetb ge-
daan in *t Jaar 158S, in Holland geheel wierdc
afgekeurd, en ook gedeelteiyk in Zeeland ^ hoe-
wei het gefchiedt was met toeftemminge vaa
Prins Maurits , en met kennisfc van de Staatm
van Ziiiand $ die het wel niet verboden , maar
daar over eerst aan de Staaten van Holland had-
den willen fchryven , 't welk niet afgewacht
werdt (2). Uier door kan aanleiding gegeven
zyn om het Kerkbeftier nader te bepalen , en de
handelingen der Dienaaren , en Kerkenraaden wac
naauwer in te binden , dan in de kcrken-orde**
ninge des Jaars 1586 gefchiedt was. Ook had
men al een voorbeeld van de veraoderinge dier

Ff ker-
ft) Petit Chron. Uv. XIV pagi 555* et ftir#, enm VH

èoek , bl. S2I.

• ^ BQr ^ede^l« Oorlogen ;mv boek^ foi ^
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*kerkca*onl^iloge » 2711de in Utrecbi reeds een
geheel andere ingcToeid in Jnr 1 590. In Hot*
tand was men bezig om insgelyks een nieuwe
kerken-ordeninge te vervaardigen, en fcheen de

te vweifdieiif dat men in Zielamdti% tiier in ook
ge^t toonde tot eenpaarige maatregelenmet HM^
tand. By 't welk alles noch kwam , dat na 'c

verlies van Brabant en Vlaanderen dit gevoelen
.onder de fiondlgenooten van de Unii vam Utrtcbê

^oenaniy 't geen ^ na het vertrek van den Graar
-^e van Leiccster , algemeen werdt, dat het een
voorrecht van de hoogheid , en Souvereiniteit

. van elk der Vereenigde Provintien in bgrzonder

'Was^^Urkelyke Ordonnantiën te doenn«dten«
en te bevestigen , niet door de Algemeene Staa-

ten , maar afzonderlyk door de Staaten van ieder

Provintie voor derzeiver kerken, volgens welken
^ronc men in Zeetand kan geoordeeld hebben •

dat 'er een nieuwe kerken-ordeninge behoorde
tt worden opgefteld. Al wat men met zekerheid

weet van de voorbereidzelen , en beweegrcde-
^len tot de kerken-ordeninge van Zeeland 1591,
is begrepen in de volgende Notulen der Heeren
Sttmum Zidand , 1590 deu 17 DeemmbeK
Dry van de Miniflers van ff^akberen , namentlyk
Johanne/ Seu, Miggradiuf, en Zuyrbach (i) ryn

verfibeenm in de Coaten van Zeelant^ en hebben

mm dnehen verzogt te mogen eonvoceeren eenm Sy-
Modum Praviniialem ZèetSndia (2} ende etaêimJe^

(1) JobanntsSm vas Predikste tt Midéilhêrj^ J^LmmtMttgr^

(2) ffetis naaaviyks te denken <Uc dese drie Prtdikanren ait«|p
gene beweginge, en cp han byconder gezag dit versoek hebben
gedotn. 'Ondercusfchen blykt niec dac zy daar toe gevolmachtigd syA
door d« Tier Clasfen vmn Zfttmd in een Syaode , also 'er T«derc
I5SI £e€Q eigenlyk ttsegde Synodt Iq Ztelam^ wa» jehoaécib

tusfchen Holland en Zeetaud

zet'
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fti^Synodak Firgiiukriiige eenigen van Siaaienwe^
gm gtckfutart mogen wardm , om daer by , endi
prejmi* te weezmi §f^aer op de voorfz, minijleri

is aengezeit 9 dat hen believe Jen Staaten fchriftelyk

eenige PoinÜen over te geeverr, waer op de voorjz»

Synodasnooutick dient gicoavoieen. — iSdito. Die
Minifters van ff^akberen ^ volgende de Refolutk
van gisteren by de Staaten van Zeetant genomen ,

hebben ingebracht , en by gefchrifte overgegeeven ,

eeniae Poiuéien , waerom jy de f^ergaderinge van
de Provmiiede Synodum van jSeehm$ nodig ocIh
ten. ff^aeróp by de Staaêen voorjk. geletb zynde^
hebben geconfenteert dat de convocatie van de voorfz»

Synodus fcU mogen gefchieden alhier binnen Mid-
deibwrgp tegen den i February. 1591, als wanneet^

de Staaten van 2eekmt ymant \vên hunnent u^ege

Juffen Depwteeren , &mme de V0drfz. Synode by , en
prcjcnt te wt eT^en > en d'aüiën van de voorfz. tSy-

nodus te dirigeeren , ende te tnodereeren , met ex'

presfen verjiande , dat de ASen van de voorfz^

Synode f niet finatyk beJJoten > ende uitg^geevenfuf^
fen voorden , fonder dejfePue eerst by de Staaten van
2eelant gezien y enopdez^vegerefolveert , en dezelve

gearresteert worden. De Predikanceti waren van.

oordeel dat 'er meer dan eeii# vttiwegen d« Scaaten»

op de Synode behoorde teworden gecommitteert

;

en deden daar toe verzoek, waarvan de uitflag ver-
meldt wordt in de Notulen van den Z'iJannaryi^gi.

Op de Bxqueste van de Minifiers , endeDienaeren det
fKoartf, verfoekende uit ilken Stadt eenen qf tweê .

gecommitteeft te warden f tot de dire&k der Syno^^

Ff 2 de ^

«vu tfgesonden , vermlcs tj genofmd wordeo Miniftfrt fran iVaï^
ihereo. Ten ey dezelve ook door de drie «ndere Clasfen , elk af-

sanderWk, dt«r coc syn verzocht 9 en gemachtigi: 't wëU mea
4rar me Mfot te MgtB ofMNikM , «b dtt sy éoet ét ttetreil

SMCtn, in dcrstlver A^obatle wk ét kerken-ordeninge i59T*i
ganoemd vorden Gfdepmieerden WÊ§ pgJP» ék Oë^ê MM iSr#t
Urn. AOa.ayaflKU 944
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Verhakeeungen oyEft de Repormatm

de gekit tegen den i February 159 1 , inde om in V
/elve te mogen advifeeren 9 en re/oiveeren , acbier^

volgende de Refolmtie genomen den 18 Dècember
1590, is goetgevondiii by de Staeten ^ 2ierikzci

,

Gors ^ ende Tholen y - dat ''er tvuee zullen gccommit^
teert worden , V zy uit de Staeten van ff^cUcberen^

iif uit 4i Gecommitteerde Roeden. Die van Mid-
• detburg hebben rapport genomen, f^lisfingen 9 ende
T^eere zullen Ct rapport van die van Middelburg
gehoort) nader advifeeren: en in die van den 26 '

aito. Op de Reqti van de Dienaer^n des Godtly'-

ken PFoortSp om te hebben van de Staeten wegen
iemand , die zoude prajtdeeren op de Synodum pro-

vintialern (i), alhier te beginnen i February naest'

komende. Die van Middelburg, f^lisjingen, ende

Veere , inbrengende hun rapport , hebben hun gecon^
'

formeert met ePopinie vati de andere Leden van de
'

Staeten van ^eelant , ende fyn gedemmineert om
ben in de voorfz. yi'rgaderinge te %y inden , den

i^enfionaris van Middelburg Roeljius , ende de

Raedtsheer yosbergenl Den 31 January is voorts

gerefoheertf dat eUe comp^eeren JuUen m de Sy*

nodOfgeteyt tegen den 1 February , by de Staitin '

van Éeelant gedefrojcert fullen worden, en in ab-

fentie van bosbergen iemand by die veen den Rade
in fyn pfaetfe gecommitteerd. Ingevolge van de-

ze ^utbortfatie van de Ed. Heeren Staeten is de

Prf>'
(i) Die ultdrakkinge dat de Heeren Gedeputeerden waren ge^uiM*

teert , om , va» wegen ét Mr^rnÊ Staftut « hf de Synodt ## proffidn'
w», baarde in d« Sjmode Tan Tb^ên «ósB, by Ud étr yêrgum
d^rin^f , eenijjc be<icnklykheid , als ivacre dir i'oor deer^n r.oit

ttuikt geweest (waar van het tegendeel hier l !vkt) en dtf vtfen^
^cheen te luiden 9 daer vian nader verkiaeringe verzoekfmde : £dog heb"

pett Hawrw M> wor wtwovrde gegefwm , di dêMêlve vnardm^ oM»
ée andere Credentien dêr Heeren GetmmüHtftde . Roeden > «•» im

Kerktyke f^ergaderingen te verfc^^vnrv , nrrif^n gevonden ; daer bene^

%;en ook ^ dat zy dit woort verjionden , met om te prajideeren wet da
foin/Um dif fotr tttrMyk zym mogbten > maer ab reprafewtf^rendf ie
SouverainitÊtt vam 't Lamdt ^ om df bandeiingen dêextt Sfmodi , nótt
giiede orjrcy te heïpen dtri^^r-crfn : Daer inde ^^ergadefk^ èf^ittt^
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Provineiah Synodus gehouden- binnen Middelburg
^den I Febriiary 1591, Prsefide Damcle de Dieu,
Asfesfore PhUippo Lansbergio, ende Scriba ^oa»*
ne Miggrodio : ten . byweezen van de Heeren Roel-
iiusj Pe^fimarisvan Middelburg t ende den Raedts^
heer Vosbergen , gecommitteerden van de voorfz.
Jtd. Hecren Saeten. De Kerkclykie Leden dezer
Synode , met behoorlyke Brieven èan Credenêie p
0n€kJcbriftefykeJnfiruÜie verfcbeenen, waren

' Uit de Clasfe van fVakberm ;

gehannes Seu , Daniël de Dieu , ende Jobannes
' Mfggrodius , vergezelfchapt elk met zyneo Ou-

derling, nietnaamen, GuUUame Bogaere ^ Die^
. rUk^de Nev$, ende Pieter Ifaaex*

*

Uit de Clasfe van Schouwen:

Uenrkus Brandt , ende Anthonis Laurentii , ala

Miniilers , Adriaen Sebastiaenfen , ende ff^il*

Um Schenkf als Ouderlingen.

Uit de Clasfe van J^uU-Bsvekmtn

^ndrhs Kanc , Philippus Lantsbergius
, endeZoy/

' . yerveste, ^Is iMinïllers ; Cornelis Jansfen Boo*
ne p ende Dignm Marinusfen , als Ouderlingen;

Uk de Qasfc van 2>rr T)&o/^» :

Jaeobur Bafetius de Jonge, Henricus Heiningtus ,

* Gtrardus Platteel , als Minifters; ende ^ö^i&ör

. ^r/ir^^, als Ouderling»
r

' De i^eheele inhoud der Handelingen van deze
Syuodc doet klaariyi^ zka , dat hec voornaam

•
, F f 3 005-
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oogmerk van der^elver byeenkomsc beftond in

bet vervaardigen van eene kerkeu-ordeninge voor
de kerken van Zeelafkd in het byzonder , en wel
eenigzins verfchiliende, in de manier vaa de be-
roepingen der Predikanten , Ouderlingen , en Di-
pkonen » en in eenige andere omAandigheden »

* van kerkbeftier volgens de kerken-ordeoinge

der Nationale Synode gehouc.cn in V Gravenhage
maar gelyk fonmiigen in de Synode van

jDordrecbt 1019 zeiden » in fuhflantie daer mede
overeenkümende^ De A&a of HandeUngm dmr
Synode zouden hier konnen worden nagefchre-

ven ; doch dezelve zyn in elks handen ais nicenig-

jmuilen gedrukt, en noch onlangs herdrukt inge-

wlgs tUfèkitie van d$ Jüiek Mogende Heere^
Gecommitteerde Raaden vam vcmdm 13

Febrmry 1755 te Middelburg by Leendert , en '

jfoan Bakker 1755 , volgens het oorfproiiklyke ter
j

^ecrecarye der Heeren Staaten berustende. Ai-

leenlyk zyn daar niet bygedrukc de vergunningeo»
bepaalingen » nlczonderingen , en veranderingen

door dc IJeeren Siaaten ten o])zichte van eenige

Steeden , en Resfortcn vcin j^t L Idud y da^ir in ere*

maakCf en welke wei gemeldt worden j^rt. 4, 23,

inaar niet woordelyk uitdrukt i en die in myn
paauwkeurig Handfchrift gevonden worden ;

doch die ik hier niet zal byzettcn , om dat de

Heeren Gecommitteerde Raaden zulks niet heb-

ben gedaan , ter voldoeninge van de volgende
Refoiutie der Heeren Staaten van Zeeiatkl , te

vinden in derzelver iSTomfc» van den \ j Mèy 1591.

Is gcrcfolvecrt dat men uitgeeveu zal de Ada Syno*

dalta geauumbifeert naer beboarm , JtMs dte by den
Stoeten fyn goetgevonden : dan die interpretatiën ^

fejhri&int'» ^de moderatien daer op gevaUen , fai

UK» faniculicr^ q^e^ uif^evmp,^ dcftrjoa-
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nen , en deplaetfen daer, ende foo dat fat dienen ^

fnde wordt verjlaen dat men die voorfz. A^a nie$
\

en fat laten drukkem ^ zoude echter hooLnoo»;
dig koDoen fchynpn 9 dat fiooMnige veranaerm«^
gen door de Heeren Staaten in eenige Anikeleii

|

der kerken-ordeninge, in 't Jaar 159 1 vastgefteld,

,

nevens dezelve gednxkt, en openlyk bekend
wierden, oméa, ingevolge van die verandering

ge, het kerkbe^r^ in dat ftok, gefcbtedc coc a
eden toe. By voorbeeld Art. 19 wordt gezegd»

De Ouderlingen zullen door bet oordeel des Kerken--

raets, ende der D$a^nef^ verkoren worden ; maac
di£ van Middelburg ver/hndem dat die vocrfleUinr

ge der Ouderlingen zat gefcbieden by de Gedepuseer^

den van de refpedive Magijlraeten , wezende Lidt'»

maeten van de gemeente , en dtn kerkcnraet con^

formtefyk» AUe de andere Leeden van de Staeten

conformeeren bun bier meede. Die veranderinge

is den vier Clasfen van jSeehnd aangefchreven
door de Heeren Staaten in een brief van den ij
November 1591» die in mya Handfchrift geheel
is nagefdireven , maar niet gedrukt , lioewel in.

de jiha Synodatia , bk 13 Wn denzelven wordo
gewag gemaakt, doch zonder den inhoud te mel-
den.. Dewyl nu de aanftellinge der Ouderlingen
in alle de Zeeuwfche Kerken gefchiedt door 'c

CeiUegium Qjialificamn 9 overeenkomftig met hec
beflttit der Staaten , zoude men zig misgrypen
met de verkiezinge der Ouderlingen door den ker^

kenraad alken te willen doen gefchieden uit on-

kunde van 't belluit der Heeren Scaacen p op hec

19 Artikel der kerken-ordeninge 9 genomen. De
Articukn deexer kerken-ordeninge zyn door de Pro^
vintiale Synodus goet , en dienjTclyk bevonden , eJide

Ifejlooten op bet welbehagen der Heeren Staeten

(Art« So) ^ en dagrom aan dezelveu eer overwe-

» »
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ginge , en goedkeuringe overgeleverd , om die

. door Hun gezag tot Wetten van het kerkbeftier

te maken, gelyk ia algemeen i en by voorraad
gefchiedt is » volgens de boven aangebaaide No-
tulen op den 17 Mey 1591 , ende nae refümptie

€yntHk gcarrefteert op den 14 tSeptembnf deszelven

Jaers, met la^it aan alle rf^ Clafjis , ende een yder

van de Minijiers des Goddelyken^ff^oortr , eenfae-

metyk die 0>Uegien van Ouderlingen , en Diakonen
dtr Gereformeerde Chriftelykc Ghnniyntiii ^ bimhier
nae reguléeren , ende voorts hun draegrn Politique'

Uk f naer de Ordonnantiën , StaHQften , Heetten ,

en Privilegiën van den Jjande , n» weezmde , of
die in der tyt noch futlen by ons rrtoghtn worden ge^

maakt , oft geadvoiieert. Deze waarachtige His-

torie van de oplteiiinge , en bevestiginge der

Zeeuwfchc kerken-ordeninge van *t Jaar 1591
doet overtuigend zien , hoe weinig ftaat 'er te

maken is op de vertellingen der voorftandercn

van de ontworpene kerken-ordeninge jvan Hol-

land des Jaars 1591 , opgeileld door acht poU^
tyken , en acbi kerkelyken , zonder daar in eeoige
Synode te kennen, hoewel tegen het gevoelen
der H.\ rr,i v.'u AmjLrdaui , die dezelve zuilJen

onderzogt hevucn m een wettig Synode (i). Wanc
deze verdedigers der Hollandiche iL^rken-orde-

ninge van 1591 ontzien zig niet om te zeggen ,

te ichryven , en te herhalen , dat de Staeten van
^eclajit , zonder andere provintien daer in te ken-

nen f
in 't Jaar 1591 ^ een kerkelyke Ordonnantie

hebben NB. ontworpen , goetgevonden , en daer na0
afgekundigi (2), enkel óm daar door de handel^
wy/c, ten zclvcn Jaare 1591 , gehouden in het
^p:ukcn eener l^erken-ord^nin|];e in HoUand , te

reehert

(ij JufliEciue van den C^urs d<?r. fCs St'^edci, ^ 7j 8. dJU
^s) Ar«md$ l ^«i^ di, ^ ^^^ «tü 4e i^mU'
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rechtvaardigen ; doch tegen de waarheid» Dè-
Heeren van jimjhrdam, Enkbutzm, Punuren^

en Edqm Mben in ban antwoon
, gegeeven

am de ProxHntien , in 't Jaar 1616 , de onwaar-
heid van dit voorgeven reeds aangccoond, fchry-
vende (i) dat de Heerm Stoeten van i^eehnt m
denfelven Jaere (1591) een partkutien Kerkefyk^

- Oexlwmantie Mben aengbenomen , niet nae baer
eigen goetduncken, maer dezelve in den Synodo prth'
vintiali , in Februari0 gehouden , doen ovérzien^^
ende — by provifie goetgevanden , 'ende geappfüh

.

been. De HUiow ^ awo even vermelde uit on-
wraakbaare bewyzen , toonc insgelyks dat de
Zeeuwfchc kcrken-ordeninge is ontworpen door
de Synode te Middelburg , en niet door de Hee^
ren Staatfn van JZeehnd , denwelken men doóir
dit ongegrond voorgeven de finct aanwryft van
onweten-heid , en onvoorzigtigheid , als hadden
zy, in hun eigen ontwerp, Veranderingen, uit-

' leggingen , en bepaalingen gèmaalct , en dat op
het voordragen, niet van de Synode» maar van
eene enkde^Stad , 'czy Gaes, of f^lisjingen, en
yêre, -clyk biykt dat gefchiedt is. Maar laren
de Stuatcn van Zeetand zeiven deze onwaarheid
wederleggen met de verklaringe in Hnnfie Ap-
probatie dezer kerken-ordealnge , Die StaatèH
^sLantif ende Graeflikbeits ^an Zeetant. Akoo
4i;y by eenige Gedeputeerden van vuegen die Clasfes
van de Minïjlers des Godtlyken tVoorts binnefi
^eehnt verzegt zyn geweest den jo Deeembrii in
den Jaere 1590 , te mogen bonden, ènde eonvocee-
ren eenen partieutieren , ende Provintialen Syno-
dum Zeelandise, op 't goet beleit van de kerken- or^
deninge , ende discipUne der Cbristefyke Gerefofu
meerde JReligie. Ende dattet ons gekeven zondeuiu

^^5 ten
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$en onfen te d^puteeren am daer by ende prefent tt

wee/en y waer op f c^ker aengaende dien te wU^
Inf r^/cheermf baddm bmen by gefchrift te Jten

,

die poimSm, woêt ^ipm voorfit^ Synodaek AV-
gaderinge diende gedaen. Naer dien die voorfz.

poin£ien by ons gezien , cnde rypelyk verjlaen , tu

^verwoogeu 2]fu geweesip inde ten apzün vau de ge^^

wifhtigüit, itfde imforum$iê lum dkttp by
'tonfenoert woi dm iS dn" imrfebrHve maent Dê*
Cember, dat die convocatie van die voorfz. Synodui,

Joude mogen gefcbiedm tot Middelburg in ^eelant

dem I Fibruary daer am volgende, van den Jaert

1591 (I). H^is dao onwederQireeklyk dac die
- kerkien-ordeiiinge is ontworpen door de Gedepu*

teerden der Clasjh , en in de Synodus is over-

zien , befchaait^ en in die gedaame gebracht»

wur wy dezelve itu nech hebben« Het ver-^

lof UK het houden van deae Synode ^ ten voor*
gemelden einde , was door de Heeren S:aaren

gedragen , met expresfen verjhmde , dat die voorfz.

A&ien^ ende ^ditaten va» de v(¥^Jfibre$va Sytko*

de9 niet finedyk èejhotm , ende nitg^geeven »mdem
mogen wrdm, voor ende ober dezelve by ons ge*

Jien fynJe , fuuden by ons geapprobeert ^ end. gear*

resteert weefen. Waarom de Synode die alleen

beOoot.öfJ éet welbebaegm der Heeren StaeUen vtm
£eekmti <Ue dezelve generaüek hebbm goetgevoed
den , cn geapprobeert —fonder prajuditie van yder

fyne PriviLgicn » ende gerechtigheedtn. Behalvens

eenigi bejpreeken, die wys w generaltckp, ais por-
ekidieÊthck, geeonditioneeri U)» vn welloe
wy ^orheeB meldiDge hebben gemaakt, en die

te vinden zyn Jlrt. 4, 19, 24 van de kerken-orde*

miage^ , iUhg^w^lm de iSraafVn 9, ui hunne goed-

^'
(1) Aft» Synodalia , bit 34, ^
(s) AftsSyaodftlUi bi»

Digitized by Google



1[C^riitt9 , vsggtü , ékt dme 'yMm veMen

J^iwnfiimeft, om meur gtlegentkrit , mdi oMfffm»
$iey die mogen veranderen , ende daer toe , oft

af te doene , als in tydeni, en wylen zal bevondetè

worden $jb beioofeu ii): aoQ is nocbtana deze kw*
ketHordeninttr van coeit tf gewMtt de €3ik^
wee »-eiiftidncfiioér vaa bet kerkbeOier , en fteeds

gebleven tot heden toe, zonder wezentlyke ver-
anderingen inde kerken van Zeeland. Welhet>
ben de Sy^otjcn gehoudeii <ïoer 1620 , en tQ.

ITktrfr» 1638 , die door de S9ammn9im ZêtUmd
ayn goedgekeurd , en bevestigd , eenige nadere
verklaringen, ophelderingen, en bepaalingen ge-
maakt van fomnüge Artikelen deser kerken-off*
demoge (welke by ieder vaa derzelver Artikèteft
Moden koonen worden gedndct) , maar sonder

• eenige wezcntlyke veranderlnge. De verfchik-
Kingen , pf veranderingen beraamd door andere
Synoden van ^Sakmtii welke doot de Heerm
^kaatm iidet zyn. tol wetten gemadn: » of bevea^»

tigd , hebben het vastgeftelde in deze kerken-
ordeninge niec konnen veranderen* Dat is ge-
bleken in 't befluit der Synode gehouden te
re löio <a) waar in het 17 Arê. der kerken-tmk*
ninge vam 1591 nader werdt bepaald omtrent dé
fnerkfyke MWiUe in een groot gedeelte van de Ge*
meente tegen den Predikant , om welke hy vei^
plaatst zoude moeten worden» Maar die nadere
bepaalingeoCveriilaringa wa^luachtelooa ^ gelyk
gebleken ia in het bordéél van de Coetus gehou-
den te G^es 161 3, ter verplaatzinge. van de twee
Predikanten Philip , en Petrus van Ztansbergen ^
welker Hiftorie tk vcrhaadeid heb in het *wt
yerbafUékr R^fïï^^ Depogin^'

(1) Aaa SynodtUt. bl.' 3^
l«) lUf. U Aru 5* MS»
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gen van de Synode te 2ierikx09 x6i8 (i)f om
dac 17 jtrticul gerojeert » oftm minfim too ggtt-*

miieert te krygen dat Frome Predikanten dair
door niet wierden verftrikt , was even vruchte-

loos. Zelfs toen de Synode $e Gas 1620 (2) die

17 Artykei bepoêUe m^t de^ze txpreifi daufide ,

éa$ de ommttigen gehouden ladlen zyn , in deezen

gevalle haer het oordeel der refpeciive Klasfen te

onderwerpen ; hébben de Heeren Suaten geapo-

^Iteers op die beraamioget diuzyw votaralt nog

tmfiÊmeeren-meteee a€hys 9m d9 lueren van den
Rade , hetende het by het poinöi zoo als het hier is

ingejlefty gelyk dat ij Art. zonder eenige veran-

deringe is gebleven, fiyzondere Clasfen ^ of

Leden derzelver hebben geen het minfte recht

om van deze kerken*ordeninge afte gaan » en die

•rig dat onderwind, wordt aunilonds tot dezelve
gewezen om 'er ztq flipteU k naar te qedrac^cn.

in geene der Nationale of firoviotiaie bynoden
van Nederland , gehouden voor die van Vere 16109
vinde ik eenig beflnit dat de Predikanten de
kerken-ordcningen zouden oudertcckcncn. Maar
de Synode gehouden te Fere 4610 toonde zoo
eèn hoogachtinge. voor deze kerken-ordeninge
des Jaars 1591, dat dezelve befloot'Om om

^

goede ordre te b^ivaircn , zulli}i de Dienaers des

fp^'oürts ondeneikenen zekere formulieren van deezen

Synodo gejielt^ onder anderen aengaende de kerken-

(ordemnge^ en achter de A&et des Synodi gcvoegt

,

van dezen inhoud , PFy Dienaeren des'H^oarte
onderfcbreven y verkLwrcn met dee'ie ondtrtekeninge^

dat wy botéden dat in deeze kerken- ordeninge niet

firydig en is tegen bet tVbort Godts , moer doe a/-

4e en yder ftukken, daerm begreepen , nttttig m dien^

j JJig
Cl) Ptrtlcolfere GrayMÉna Aru 7t M$« « v •

SKap, 1. Aru 6m
Kap* 3« Aiu 10» USt
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fiig zyn om in deeu Kerkgn onderhouden te wordem^
£Me bekeven ndu deezen heiliglyk f dat wy onf p

200 open$lykf ati inH byzonderf nmer de^lven zm/*

len draegen y op panc van als ongeregulde gcc^iifu,^

reert te worden ; ende indien het geviele eenigcr tyt,

dat wy ons zouden mogen bezwaert vinden door de

mtfpraek ^ari €en Kerkelyke Fergaduringe in- een
'

Kerkelyke zaeke^ zoo beloven wy ook dat wy,. inzmU
keyi gevalle , ons zullen beroepen tot znl^ een meer^

der f^ergaderinge als in de gearresteerde kerken or-

demnge is veMgeJiett-Articulo 59 » ^nde in Synodo -

yiriana snoder is verkktert , weUtér uitfpraeke

ons zulleji onderwerpen ^ ende {rchoorzacm zyn, tot

dat door de Nationade Synodns anders zoude mo-
gengeoordeelt worden, op poene als boven, Hecfcbynt
dac de onderceekciÜQge vandU Fonnaliertegen-
Hand vondt, en flappen voortgang bad» om dat^

in dc Synode van Zierikzee (i) , ten Jaaie löiS
,

'

de aanbevclinge daar van wierdt herhaald met
deze woorden , Nopende 't FonmUier van onder*

tekeninge der kerken-ordeninge , werden aUen Claf*

fen vermeient (indien de tekening niet generalyk kan
werden verkrcegcn) dat men evenvuvl devoir zal doen
om de praCiyque van dien neerjiig te onderhouden^
ten einde vreede.^ en eenigbeit in Godts Kerks', niet .

aUieen in de teere, ttiaer ook in de ordre werde be*
vestigtJ In de twee naaötvolgende Synodtu van
Coes, en Thvku, by de .Heeren Staaten gearres-'

teerd , is op deze undorceckeoioge niec mdef
aangedrongen » of meldinge ; daar van geraadcc

»

en.' zaL buiten gebruik zyn germkti^ gel^^c die he^
den onbekend is , en den aankomenden Predi-
kanten , ter onderteekcninge, niet wordt voor-
gelere^ hoewel de2ielve in vorige dagen .206
nodig geoordeeld is^ dac in de Nationale Syoo*«

de

W Art, , . ,
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4Bb te Middeilmrg gehottdcateii Jaare 1581» OU*
4ler de ptrcicnltert Vratgen » de 8a dese was ^

cenaaoaiea van > de kerken^ordemngen vra 1571»

1574, 1578» en 1581. 0/ Ouderlingen^ in

iifwvawg^» haeref dienst de herken-ordminge txUUh
mdirfdryven'? An$w. JZymUmm dm È»ti«rm$
Uoaeen di k$^h$ u betpm rignrm acbÊervofgnuk

de kerken-ordminge worfcbreeven , en deeze baerc

belofte in den Kerken Boek gefcbreven zynde is geen

mékrfchfyving/e vsm noodeu. JJti Ideeren Staatem

van 2$ikmd$ en dmsihef Gettmtmiaeerde Rm^
dm beroepen zig fiandvastig op deM kerken-Ofv»

deninge , en bevestigen die geduriglyk op nieuw,,

als 'er gefchillen over het Kerkbeilier, beroe-

pingen van Predikanten , of andere zaaken voor^**

^alleik Dac bljrkt nic derzelvcr ApostiUe op
Q»p. x /fff. van deSynode^n Goei 1620, dai-

fnen niet cn koinc tot ecu publycque excommunicatie
dan inJorme^ ende mix gelyk de kste kef^ken-orde-

ni9^ , t9$ Middiibwrggearresuert inden Joite iS9U
is medebftngende. Ter gelegenheid van eenige
Refolucien door de Clasfis van If^akheren geno-
men, bevélen de Heeren Staaten aan die , en
aan de andere Clasfen ^ in bet oefenen van Kerke-

fyke cenfueren aUeen te wigen Gadei HeiUg IVwn^
m de Kerhtyke Ordres^ en Heetten ^ die de Heerem
Staeten van Pedant , als Christelyke Hooge Over-
heit, voormaels dien conjorm hebben laeten concipi-

teren , en door Hoer Md* Mog» authoriteit bekracb^
$igt (I). Ën wederom iheraen de Heeren Staa^
teo 9 op de Reimmftrantie , en verzoeken van
de Kerken van Zeeland, goetgevonden, en verjlaen

te verhlyven byde Kerkelyke Ordonnantiet^f byJtiaer

£d* Mag. 9p dmi Maif m 7 Sept. ijgi , in 2^

Digitized by Google



\ yjM ZltRTAKP IM I>& XVI* EsUWS« 4/6$,

Rbr. i6$9 giorreaeert (i). In denselver vöor^
trcflyk Reglemeoc tot rast» en vtede der ketfce»

van den 22 Juny 1675, bevélen dezelve ^r/. 11

nitdruklyk : Geen Clasfis of Kerkenraedt zal iry het

upprobe^rm > ofadmUu^m van imig Fridikant^

^mig/f mimwe wdm vmnogfn m te voeren^ maer

fwhmtdm tyn , zodanige t$ wlgen , ak de Ktrkelykg

)rclenmge van deeze Provintie , ofte andere difpo^

fitten door onze kmnisfe en approbatie gewettetykt^

medebrengen , en Art. 9 in aUen defem , zoo ia de

Jürbnraeden f att Cfasjen te proeedjseren^y^lg^de
éerken-ordeninge , die by ons ie geapprobeert , en

voor goet, en wettig gekeurt. In dcrzelver Nêtu^
Un van den 8 December 1676 (2) , leggen Hunne
Ed. Mogl wederom toe een grondilag ter beSüMf^

üttge van de ^efefaiUen over de beroepinge van
den Predikant ff^. Momma, de gearresteerde ker*

ken ordeninge *van den Jaere 159T. In dezeecuwe
hebben de Staacen van JZeehnd die kerkenH3rd&*
mnge niet minder gelbaft» dan in de voorgaande»
•k die op een der Artikelen van veraoek » ver^^

vat in dc Remonftrantie der vier Oasfen van
J^eeland, op den 1 1 February 17 18 hebben geapos^
tüieerc, dat zy wiUen, oraonneerm^ en gebieden^
dat vorensdegeameeeerde, en geappreteerde kerkem^
ordeninge zalworden geproeedeert ( 3 ) . De Gecom-
jniuccrde Raaden van dc Scaarcn van JZeeland

• flaan flandvastig dat zelve voetfpoor in, om te

wy^ iiaar dej;e J^erkeu-ordeninge, cn die tex
onderboudinge aan te hwês$u Voor decselver
Vergaderingc gebracht zynde dc twist, over het
verkiezen van eenen Direftor , en Predikant

»

ontftaan te MeUskerke^ keuren zy de behandelin«»

aldaar gchoodeat of, en beroepen dg ten

dien
ft) KocpleaM Zeelamd^ u Fcbmarf

Mnuregmault jarid. Obferv* bL 427

,
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einde op den 4 A^tU. Van 4$ gtarresteerde hrkm^
4ifdeninge d'anno 1591 , disponeermde over bet ver^

kiezen van Predikanten in de dorpen (i). Wo»
dcrom in derzelvcr aanfchryvcn aan de Clasiis

van Züid-Beviiand ^ wyzen zy die naar hec 26
•jlrtykel vam de f^arresteerde kerkenordenmge vam
d$n Jaere 1591 (3). In Hun Exerad , gezonden
aan diel/elve Clasiis , fchryvcn zy das: Belangen^

de de PninBcn der Lecre ^ daer in is voor

deezen zoo Jindamenteel , wyflyk , en voorzigtig

wmrxien , dm de Ckujis van Zuidt-Beveka^ die

niet kan verbeteren. De kerkm^ordminge dener
provintie

, by j^iithoriteit van de Heenn Staeten

van Zeeiant , m den Jaere 1591 gearrestfcn ,

heveek in bet 45 ArtiaU dat de Predikanten en z.

V. (3). De verfeheidene beiarachd^Dgen deser
kerken-ordcninge , by alle gelegenheden ver-

nieuwd door de Hceren Staateu en derzelverGe-
volmachdgdeo , ftelien die buiten hec bereik van
allen ^ en eenieglyk» om dezelve te kennen ver*

anderen , of daar tegen ftrydende handelingen te

houden in kerkelyke zaakcn. Het fcheen nochtans

de Clasfis vnn ff^akheren toe, dat de Sraaten zei-

.ven tegen deze vaatgeilelde kerken-ordenioge
handelden , toen zy^ by Refolntievan €len 23 «S^-

iember 1684 , twee Predikanten van Vlisfingen

fufpendeerden van hacre dien/tLii als PredikantiU ,

den tyt van drie maenden (4) ; want d%e Ciasfis

een enkei polityke cenfure , éh fufpenfie regelregt

flreet tegen de Zeuwfcbe kerken - urdt ning , ivaiT

Oiu Hun Ed. Mog. zoo wel verbonden zyn als de

(x) Notulen étr Gflcpiqmltteenie Raidea yw ZtHmé^ 3 A»^
fllStu9l679,

(2) Gedrukt ExtraA van den 30 Mei 1680, bU 3*

(sj Gedrukt Excradb vïin den iS Aagötuit <é8ty tf
f l',r;rr-.A tii: : Notulen, bl. 6.

V
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Predikanten , om dat Hunne h d. Mog. zehs diê
gearrexteert hadden (I) maar 't hielp niet ;

—

^

W0ik A/üf/t' m <^ Stoiien Niuulm van JSeeUmdSep-
$embtr 1684» omjlandig te lizm ir; in welke ilaac

aangeceekend f i ) : Den Raedt Penjionaris h^eft

aen de Fergaderinge bekent gemc^ekt dat voorleed-

n

Satuinlag drie Prulikaiuenmt 4^ Cloi/u van IVal*
cberen by bem waeren geweest , en overgetevert een

Requefte uit den naem van gemelte Clasjis , m/i/-

gaders twee Requesten van de Ckis/tn van SchoU" -

"iven, en JZuidt-Bevelant , die de voorn. Predikath
ten ziiden liever te hebben gehadt Jat zelfs boeiden

bonnen wertevef^enrtaket^ bet misnoegen vaiiHaer
Edn Mag. getoont tegens de PredikantmTbomas Pots^

en Bernardus van Deynfen , mitsgaders tegen de

g^Ue Clasjisvan IValcberen, enboe dezelve geem
Gg mi*

^ (I) Het moet vreerad fchynen dat de Ciasfis van U^atêherfn é&
foUtykt eenfure y fitfpenji» üezef tvee Prtdikantèn no aanmerk*
te , als ftrydig tegen de Kerken-Ordeningt vjin ZeflaHii , da&r 2/

Itng ce voren éi foÜifèÊt niet ienjkr^^ of fltj^mfie , maartij
portement en uitzcttinge van tWêt Predikanten vam MidHttbutg {b^i*

de mannen . vaTi naam , geleercb^id , en veidientten) mei goed»
öogen hadden aangeaien , itiUwygende hadden goedgekednl , eA

-^rct •rre TiA over verbrekinge der &erkfii-Ordêiungt tekfcgeir»
door die zelve af- en uitgezette fliAonea oi»cil4yk werden befchul^
digd als de voornaame bewerkers van hum e af en uitzetiingei
althans de «eest gezaghcbbenUe in de Ciasds, order welke voor^
gaagert wareA de twee Vlisfingfche Predikanten, over welker
poiitfkê êntflUTêy in fufpenJU ty nn k1aagdef^« benevens cwee*Mei
dikanten vun Middelburg. Maar die 't be!oov' der hiftorie vanöle
lyden kent, en ket onderfchcid van perfjonen , zaaken , en ona- •

Handigheden weet, zal Uchtclyk begryp.n uit welken giond dé
TerfchiUende lia^dclwyse der ClasAe g > pr^ce* ie. lfer|elvke
'iaadenngen konnen aanleidinge gej^even hebben aan de decon*
Jölttecrde Rnndea van Zeeland^ dat zy .in huti aanfdhryven vaA
den 18 yiugusty 1682 van deze ireffen ie aicdrukkin{?trn zig be lien-
den. H^trdindt hier in meedé een teer grdote , en ikjfi ongfjladigluk
èifimnfl wan$M09mmmMr éi k9rktm^wnOmf9méi em 4» OmHgk
heit van node» hebben^ om aaer éêOTMOikim vèM boirhtgfyp^ iuMim»
iièlyiibeit uit te voeren ^ zoo wort iii mét gtoqten ernst gfimpioreert

^
0n verkregen zynJi , de exetntie van dien g^preezen ms GQdvru:btU
ge y 'A metfigi aéh van éi Ovrjgbeit^ dit füni ém op aréere tvé'n^
èénin andfr§ zëikim, f$boon van gtfyknt mnare^ jas dikmaei
minder belangd zeer ba:ig detrieert ^ tn uitkryt , als of die k^m^'fé
anwittit vfoen ^ en de Uvngbeit niet en zonJe competr^ren.

(f> KocuieA dtfi^c;iue»?ao Agtik .
»

'
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touchn hebben dat tn tóehmende met een Predikmtt
zig misdragende , zouden worden gebandeU — li
goetgc^'ouden , en vcrJJaen aen de rcfpcdive Leeden
ie geeven Copye van de voorfz. Rcquestt n om daet
Op nader te deUbereereni geiyk geichiedc is , ea
deze twee Predikanten van i^UiJingèn (gefufben*

deert van hunne dlenften volgens de voorneea
jetuelcie Refoluüe (i) ) konden, door de Clas*

IS , geen ontüag van die opfchorcinge in hunnen
diensc, bjr de Heeren Scaacen verwerven* Die
poHtyke ccnfuref en fufpenJU werdt vervolgens by*
kans zoo emftig, als kort tevoren de demisfie van
den Predikant Cocquius te J^Usfmgen ten Jaare

l^Zf 1683» de Heeren Siaaceo» en Ge«
committeerde Raaden ^ de overige Zeeuwfche
Claafen , de IVemier Noble Ckfyk , ja zyn Hoog*
held zelve betrokken werden, als gefchitdc re-

gen de kerken-ordeninge van 1591 zonder advys
van de Qasjis p die toen eeniger maate haar ge-

noegen kreeg t en haaf oogmerk bereikte (a)#

Xk Hm' van Odyk , verbeeldende den Eerften

Edelen van Zeeland, bracht dit fluk ter kennisfe

van den Heer Prinfe van Oranje , Scadhoüder
van ^eetand , en beeft , eer Scaau Vergaderinge
den 30 April 1685 (3)1 in- noem ^ en uie fpeeienk
last van zyne Hoogbeit^ over de Refolutie van baer
Ed, Mog. van den 21 September 1684 , en de Re-
wnonjlrantien der Clasfen dtsu aengaetkü ^ m dê
Vergaderinge meff : Dat zyne tffoogbeii wet
wensebee dat m$ min was vtorgeVaUen , en dsut
ever in de Notulen van den Staet niet waeren ge*

enaekt zoodaenige extenfiin, daar toe bybrengende

W
iTI\1 of ftrydigheid tegeo decetve:

/ d
et) Kocaleii tÊM MMmiJt §3 Sepcraber Stf84*
Cil yr<dikbêr$ VttsGngfcbe Kerkhemel, Ut tÊQk UU
(2 MtalMW 4MMe It Aff^
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en derhalven zoo min tot ons oogmerk blehoo-

ren als het gevoelen van zyne Hoogheid over
het weren van de conventiculen. Ten flot zegt
de Heer van Odyk* Dat zyne Hoogheit^ om atfè

hovengemefte redenen , meynt dat bet gevoeglykst^

en best waere , dat die bavengemette dingen uit de

Notulen van den Staet gelicht wierden, op dat en
V. fi^aer op wezende gedetibereert 9 hebben de

Heeren Gedeputeerden ifon Middelburg gncgtp dat
het neemen van zoódaenige Refolutie van groote hè'*

dênklykheit zoude lucezen^ zoo aengaende de materie,

qIs ten aenzien van de eere, en r^peÜ van de HoO'*

ge Overigheit , als meede van de quaedc ge^óotgen

van dien ; dog dat de gemeite Heeren Gedeputeefi'

dtn dc vöorfz. Poinden overnaemen , om die aen dé

Hccrcn haere Principaelen te communiceereri
i het

welk alle de andefe Leeden zeiden te zullen a/wag^
ten. Het fchynt dac de Heeren Qedepuceefde^
'Van Middelburg haderhand niet zyn verzocht om
het gevoelen van de Heeren hunne Principaleii

ter Vergaderüige te uitten , om dat men over die

ftuk geen verdere deliberatien aangeteekead
ylndt^ Uit dit allés is oogfcbynlyk dat de Hee-
ten Staacèn niet waren In 't begrip van de
Clasfen, als of zy, door de polityke Cenfure ^ eik

fufpenjie van die twee Predikanten , regelrecht

Jitydende tegen de Zeuwfcbe kérken ordeninge had-
den gehabdeld ; ook niet zyne Hoogheid , dié

daar van niets vermeldt, en die zelf, mcc goed-
vinden der Staaten , een polityk deportement van
twee Predikanten van Middelburgs tan Jaare 1670^
liad gedaan. Oelyk de Heeren Staaten van Ï!ee^

iemd de kerken-ordeninge des Jaars 159! f vaü
tyd tot tyd hebben bevestigd, is dezelve insge-

lyks doorgaans gevolgd van de byzondere Sce-

ém^ ca I^edM ¥aa den Scmc» fiepigt weinige
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pogingen , en uitflappen van fommige Steden in
Zeeland ^ hebben geen wezentlyke gevolgen ge-
had. Magijfraat van J^lisCmgen had den Pre--

dikant Abraham van der Myk poUtyhIyk gedimii'^

teers ^ en bem bet prediken verboden *» waar mede
de kerkenraad zig vervolgens vereenigd bad, zoit*

der hem een go.dc, cn volledige attcjlatie vanlee^

re en leven om verplaatst te konnen ivorden, te

bezorgen. De Ciasjis van tVakberen keurde de
bandelinge des Magiftraats en des kerkenraads ten

boog/ten af» en de Synode van yete -1610 betuig'-

de dat die kerkenraad twalyk had gedaan tegen —
de gearresteerde kcrken-ordeninge Art. 71 ; bevé-

iende dat men MyHus datelyk een fimpele en goedé

atteflatie zal gevetè , oni bekufametyk verplaatst u
konnen worden (i;. Ik vinde wel niet aangetee-
kend, dac dit bevel openlyk, en fchrifielyk vol-

bracht zy » maar hec kan onder de hand of mon-
deling gefchiedc zyn » alzo de Predikant van der

Myte naderhand te Papendreebt is geplaatst. Mee
die gcvnl van van der Myte was verknocht de
bevcstlginge van Dantcl van Laeren , die in zy-

De plaacze was beroepen» zonder de goedkeu*
ringe van dit beroep door. de Claslis van ff^at^

tberen f waar over dezelve , als ftrydig tegen de
lerken-ordcninge klaagde aan de Staaten , en
waar op die van yiisjingen zig ook verantwoordt
hebben, doch hoe , en met welke redenen » ftaac

'erniet by (2); insgelyks niet langs welkenweg
dit gefchti naderhand geflist , en vereffend zy.
De tegenftand, welken die van J^lisTingen had-
den ontmoet, zal de Magiftraat van Goes hebben
doen bedacht zyn om de verplaatzinge van huii-

ne tviree Fïecfikanten PbiUp^ enPieter vauLams*
*

ÖVrotikbert Vlisfingfcbe Rerkhemet» bU 44—47>
yirMèfn VUÉlasfisilc tehbMil» M. 4^ «a 7«
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hrgm te verkfygen iq een Cior/fi/ » en dos over*
eenkomftig met de kerken-ordeninge des Ja^rs

Ï591. Die voorzichtigheid moest de Overheid
van Gücs te meer gebruiken, om dat niet alleen

de twee van Liafksbergens , maar ook met hun de
derde Predikant van Goet , Gutiehntu Nicotai »

nan dte Magiftraat by Misfive hadden gefchreven^

dat derzelver nieuwe handelinge met haer ,
gan*

fchelyk genomen was uit de kerken- ordeninge van
Utrecht (des Jaars 1590) \ blykende by den 20, ai»

22, en 23 jirticutm deneher f welke kerken orde*

ninge , benejffins dat ze tot nog toe van alle vroome
Kerken in deeze Provincie verworpen is geweest

,

Jpo heeft zy de eenigheit der Kerke aldaer niet voort"

gebracht, maerveel meerconfu/ie, en verderft daar
vqor wy bidden dat onfGode wil behoeden ( 1 )• Die
Utrechtfche kerken-ordeninge verfchilde hemel^
breete van die van Zeeland , maar was zeer be*

haaglyk aao allen die» onder de Reg^nc^n, he(
voUlrekc» en onafhanglyk oppergezag over de
Gereformeerde Kerke poogden te voeren , 't

welk zoo de Overheid van Goes toen beoogt
heeft om te verkrygen, en daar toe de Utrecht-
fbhe 9 in plaats van de Zeeuwfche kerken-prde-*

ninge te gebruiken , hun mislukt is. pe vrugh*
telooze poglnge van de Magiftraat va» MiddeU
burg om volgens eene andere kerken-ordeninge

,

als die van Zeeland des Jaars 1591 , te handelen,
is te aanmerkelyk , om bier voor by te gaan.

Het Collegium Qualificatum te Middelburg had
tot Predikant beroepen den Hoogleeraar pp^ilhel-

mus Momma, een man van uitnemende Bybel-
Ïeleercheid f en voorbeeldige Godvruchtigheid,
)e Clasfis van iVakherenf of althans die genen

(]ie iq dezelve geacht werden pylaaren te zyn

,

G g 3 w^-
fO CoKM fui Gift stff9, dta f Mobcr p« % 9tt

'
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weigerde die beroepinge goed te keuren , dezel-
ve improbeerende en afjlcunde , wezentiyk om dat
plomma een voamaem voorfiander was van de
V(>ornoemde nieuwigheeden {in de Leere) (I) , gclyk
uit hcc verh^^al van zyne Hooglhid ter Staats Ver-
^aderiogc is af te nemen. Micccegenilaande deze
improbatie der Clasfis « en hec verbod van 2yne
Hooghfid^ ging het Collegium Qualificatum voort

. n.L'i dc ijcracpiij^e, en bevestiginge van den Pre-

dikant J^om7na y wiens beroepinge, ten dien ein-

de^ geapprobeerd werdtdüor de Heeren van de
Magiiiraat vao MiddeWurg^ welke dezen ftap ter

Staats Vergaderlnge wilden rechtvaardigen, daar

bunne Gedeputeerden zeiden , dat de Heeren hun^
ne Principaelen geen difficmteiten hadden gevonden
Mz bet VQorJz. beroep cvan Mon.ma) $e approbee^

ren— ten aenzien van bet recht van Approbatie^

*t welk dc refpeélive Magijlraetcn over verkoore

Pn'dikanten
,
yder in de zyne , competeert , onaari'

gezien zy baere Gedeputeerden over het beroipcn van
èen predikant , meae in het Collegium Qfiali/ica*

iuin zenden* t)at de voorfz. Magtjiraeten bet voor^

0 Jcbrcve ncht van Approbatie van qudts , en at van
"den beginne van de Reformatie af hebben gehadt,
in ook IS erkent s en vastgejielt in d: eerjiekerkely-

ke Ordre (yan pordrecbt} ^an den Jaere 1574 Ol)^
I En

(I) Votulea vao Zfftami^ x December i6t6. Het blvkt dat dt
Cl&tfut tn H akberen 'iT\ ^ en Tedere den Jaai ex677 » in hec verlof»
•n hmndot«eiiinge toe hfc berotpen iraii f^eéikanttn , gewoon 'w%M
te aerrrn , m ts dat zj^ of by niet va^t ry, aen de fchadelyke ^ en
kcrkf-ernrrrn^i' n'trwvighfed'n^ op Ja: de (Jasjis niet genontznekt tvcri
ée ual teraep te in^nteenn^ giiyk V^fer gefij^iet ii , 'twe.k geduurd
hevii /namr •rh«al run oilde lieden) toe in bet jaar 1702 coe»
^ anpcer dit fofmoll r ia Rtgelatc&t M redtncn onnodig te men
^en , sli die handiasiplyk zyn.

fll» De Migiiiraat had even ceel recht oin figop de kerken-or*
Ci£f:in);e wnn tS7^f ais de CUsAs om ein op die van 1619 meer*
cnaaun ce beroe|>en. fflits de leafte» èoo min «Is de eerfte, li^
Zeetand 10 icn k^ikwet is a.ingenomen, of krfcht heefc Dit
WQtex'Ufk d^ GiMAe vM H^Mittjm, vr]^ tshm onder liet oog
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£n dat by de Kerkelyke Ordminge van deeu Pn>^
vintin van den Jaere 1591 9 doet van niet en is af^
gegaen , moer ter contrarie dat de MagiJJraetem .

let voüi'Jz Recht en approbatie haer hebben bebou-'

den , als hlykt by de A6le van ^^pprohatie van de-

zelve kerkelyke-ordeninge^ by dewelke expres/is vet'-

bis Jiaet uitgedrukt, dat dezelve niet anders by de

Heeren Staeten van Zeetant is geapprobeert , dan
onder Expresfc Conditie dat hei 'ivas zonder pre*

juditie van yder zyn Privilegiën , ende Gerechtig*

beedeni ebt het voarfz. Reebt fêk naderlkmtbyver^,

/eieide oecajiin , en voorvallen was gebruikt —~*
daer by voegende verfcbeide exempelen , als van
f^lisjingeny yzendyke, en andere^ die, tegens het

goetvinden van de Clasjls , beroepen van Predtkan*

een hadden geapprobeert , en dezehe in den dienst

ehen bevestigen (i). En wederom hebben de
ffeeren Gedeputeerden van Middelburg , met veefe

redenen ende alkgatiën van verfcbeide gedecreteerde

kerktn^ordeningen , in V lange gededuceert , ende ge^

/ufiineerit dat bet Recht van Approbatie wer
verkooren Predikanten, niet oen bet Ctasjls , maer
aen de rcfpeüive Magiflraeien , yder in den zynen

competeert , en dat aUeen Advys van de Clasfis

Vfert gerequireert (2)« Maar de v^f vaerige Jiem^
Gg 4 men*

(•bracht door een der twee Predikanten, die het tan de Claafi*
er-rften drit zy polity^f'yk wiren afgezet, te weten door y. vam

H^oijeu Voorretic voor zyn iter en bedryf fchryvcade bu 60 § 100,
Tbr verzoek va» bantopining iOomttzy(d6Clm$A8) ohé verplUbt te zyn ^
dog mif 9fn Synode* m&it bydenStaet geapprdbecrt* en dies , zonder
kroibt van eenige verhlnieunfe , volgent de fveifem van die Provtntiê
(van Zeeland ). De kerken-orj^r van Dort gaet bner nirt acn. En
wedetom bl. ió8« De kerken-ordi'nmge van Dort van 't Joir 1619 *

fOff boer mbef aUeêm ftiPf aew» Pdfr mogen zy ook geenzints tot een
fhb$fmoer Jlêttem in die Provintte* Daarom hebben de befclitildigitiP

gen en klachten run dc CïasHs, op andere kcrk^^n-ardeningen , bui-
ten din fin leefland 1591, gegrond, geen meer 'minng gevondeT
by de H teren Suften , dan deredenen van deMa^llraat vin 'Udr-

dftbierg , ntec ontleend oh 4r gtarrefiMrdê^ mttr uic ocrü^c üL..a^«

re kerken-ordenimge^

(f) Notulen vsn Zeeland^ 5 December lö-tf.

*
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fii^92<i(f Leedm ide Eerjie Edele Hemde daar over
nicf; nacnun gi\n gcuü.giU in dcLc reJeneeringen

van de Hccrcn v in Midcl . ll^.urg , Geconpderecrt

dat by iiearreftecrde k:n:cn ordcnmge des Jaer9

ÏS9( , om de refpe&ive Clasfes deezer Provintie t

is gegeeven , ende gedefereert bet recht van Appro*
tiUu oviT bet bero p van een Prtdikant , en pra6li*

que daer op gevó gt , // goetgevonden , en verjlaen

dat die van bet (jolkgium Qfialijrcatum binnen Mid^
delbuf^ « bet zelve recbt in de Ckisjis van tVdkbe'
eyn zuUen hebben te erkennen , alt mèedè de Proce-

dm ren uit krachte van dien y over bet voorfz, Be-

ro.p {van Momma) gehouden ( r ). My is niet voor-
gekomen dac eenige M^igiftraateo van de ftetn*

mende Steden van 2^eland^ na dezen cyd, on-
dernomen hebben om volgens eeiiige andere
kL ken-ordenmge , dan die van Zeeland 1591 ,

te willen handelen* Qndcrtusfchen is 'er in

JSeeland ooch een foort van polityke Approbatie
(!er beroepingen van de Predikanten» aangezien

de Hecren Gecommitteerde Raaden , toe bcwaa-
firge van het recht der Koogc Overigheid , ge-
woon zyn te fcbryven » in de Ordonna(icien van
traclemenc voor de beroepene Predikanten , de^

beroep 'nge gedaan door bet Cottegium Qfiatificaeum— wordt iy dezen ly de Heeren van den Raade
gcQpprobeerd. Maar of Hunne Ed. Mogende ooit

.

een beroepinge hebben geimprobeerd , is my niet

gebleken » 'c welk ^00 het gefchiedt zy » ^n baar-»

blykende nooazaaklykheid moet worden toege-

fcnreven , gemerkt (lezelve, naar waai held, fchr-y-?

ven, dat Myn Heeren de Staeten (van Zeeland),

de Heeften van dep ' Radep en de refpedive Magi^
Rraeten y bet recht (van dg Hooge Vvertgbeit in

jC^rke^ke z^k^n) ^itooj jmt ^'oojte discrctu' hebben

t
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gebruikt (t). Getyk Synoden ; Clasfen of Stad«
Overheden van Zc^Uind geen verancicringe in de
kerkcn-ordeninge van den Jar?re 1591 hebbea

konncn maken of verkrygen; zoo hebbjpn ook geea
Staatèn van Eodere Provinrien die kennen te we*
ge brengen. Toen in de Nationale Sjrnode te

Dordrecht 1619 een algcmeene kerken ordtnin-

ge, naar 't voorbeeld van die des Jaars 1586
werdt opgefteldj hebben eenige Lrcden, en Gede*
putecfden verklaert dat zy in baere Provintien by*

zondcrc kerken-ordeningcn hadden , door authoriteit

van de Staeten van haere Provinticn bekrachtigt ^

in fubfiantie met deeze (van ij86) over een komen*
de (2) , gevende alzo genoeg te kennen dat in

hanne Provtntie weinig hope was om «ene an-
- dcre kerkeu-ordeninge in te voeren. Onder de-

ze Leden zullen zekerlyk eenige van deZeeu^^-
fche geweest zyn , die misfchien zulks op uitge*

drukten last van hoöger hand zulien hebben ver*

klaard , hoewel my daar van geen bewys is voor-
gekomen. De kerken-ordeninge, te Dordrecht

toen opgedeld $ is door de Synode Nationaal

ovei^geven aan dê Hofig Mogende Heeren Stae*

ten Generaei , met verzoek om dezehe met haere
Authoriteit, en Approbatie te v:rj}erken op dat z$

doorgacns in de Nedertantfche Kerken kracht zofi-

den mogen hebben van openbaere wettet^ (3). De
Staaten^an HoUand keurden die goed, en bevestigd

dm Z0 f maar dezehe ontmoette eenige zwactrigheid

in de andere Provtntien (4) , voorn amentlyk 5n

Zeeland, en l^ricsland (5) welke twee provin-

ciën Biet te bewegen waren ^ welke moeite die

C 5 5 VM
1) TlcfolBtip der Cccomni. Raaden van , d^^n t8 Aag«l4lf,
4) Pose Afta Svnodi Dnrdrac. de 156 feafie, a80j i3U»
(3} Post Aa» Svnodi Dordrac I. c.

(4) Cofktm Menoir. Ton. 3. pag. toj.

(I) Mrmiit Blllor 2c der EcfoiMtIc IV dfcl» M* ft^
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van Holland ook deden, om van derzelver ker-»

kcn-'ordeDinge , en oude gebruiken af te gaan »

en die van Dordrecht iCig aan te nemen* Men
vindc wel geen uicdrukkelyken lastvan de Staatea

van Zeeland^ om de invoeringe van de kerken*

crdeninge van Dordrecht des Jaars 1619 alonimen

en in JZeeland » ter Generaliteit tegen te gaan t

maar echter blykt dat de Heeren Staaten niet

gezint waren die in Zeeland aan te nemen. Als

dc Gecommitteerde Raaden onder de punten van
befdiryviage tegen den 5 September 16x9 9 on«
der andere hadden gezonden » Cojpye wn de ver^

gefykinge der kerken-ordeuinge , in êynodo Nationa^
li tot Dordrecht ingejiett , met te gcarrejleerde ker^

ftm ordeninge ge/lelt in Synodo Frovinciali ^celan^
^

dia 1591 g ommedaer op te refolveers^, totte m$i*

fiê ruste p en eenigbeü der Kerken dener Landm
(1), /ƒ gedelibereert over de aenneeminge van de

icrken-ordcninge (van Dordrecht) omme te dienefk

war een generaek kerken-ordeninge in alle de G^-
mnieerde rrovintien } we/ende daer ncvenf gezggt g

boe wenschtyk bet waere ^ dat alk de Provintien

ten duze mogtcn vergetyken; en dat zyn FurJI. G^-
nade heeft m zeer hooge recommandatie ^ dat de*

zeivejt omme andere Provituien te beter te inducee"

ren^ by deeze Fergaderinge mogte goetgevondetk

worden , zoo veetmoogtyk. En hebben alfe de Le-
den van Staat zig eindclyk gcconforraeert mel^

hetadvys vTm Middelburg, dus luidende (2): Die
van Middelburg geeven in bedenking , of bet even

nodig is , dat gelyk de Provintien eenjlemmig tyn

in de La re, alzou niccJe wert vcrcischt , dat de*

zeiven waeren gdykformig in de regeeringc der Ker^

ien', de^t de Provintie van Jieelant by de kerken^

il\ Notatcn vsn Zetlard i6to, b]. TT, 7^-
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urdeninge d'anno 1591» in ruste toP nog toe is be^

fHHêden , waer meede die by den Synode Nationael

van Dordrecht meest in alle poiiïSen is accordeeren^

de ; bejlaende de zonderlinge difcreptantie alleene m
de exercitie van V recht der Ovcrkcden m de be^

Toefinge van de Dienaeren des U* H^oorts , Ou"
derlingen , en Diakonen ^ en ^tgeen daer van depen^

deert wett^e kerken ordeninge van Doifdreebt yi;af

in dcezer maniere ingeflelt , zondiT volkomen ken*

nisje van de Kerken van Zeelant ^ die dezelve ii%

d^ aen/iaende Syncde Frovinciael examineerende ^

d<fer inne wel tnogten eenigepoinden ^ie$ goetvh^deni
tvaer 'by dan nog nieede komt, dat men niet en ii

• verzekert , of de andere Provintien even bereit zyn
omme de voorfz. kerken-ordeninge aen te neemen ;

€nde derbatvinqft niet befer waere den tyt I90gtt^a|

te u/agten , toi men waere onderrich van bei

oordeel van de aenjlaende Synode Provintiael van
pedant , als meeJe van de gmegentheit van de an*

dere Provintien ten deezen : Omme V welk te ver*

Jiam 9 aen de ïieeren Gedepttteerden ter Generali*

teit van wegen deeu Provintie refideerende , Tjouda

werden gt/cbreven ; zvetk djlay de zaeken wel kon*

den lyden , mits de f^ergaderinge van de Heereik

Staeten van JJollant eenigen tyt was uitgrjlelt. Ge«
' lyk na ia de overgeleverde punten tot de Syno«*

qe van Goes 1620 niets vervat was , waar uit bleel?

dat in dezelve niet alle de piinten der kerken-

ordenin^e van Dordrecl;t zouden worden goed
gevonden » in de A6ien dier Synode ook geen
aanmerkingen daar over gevonden worden , waar
door dit gedeelte van dc bedenkingen der Scaa-

ten van zeiven ophieldt ; heeft :'an de andere zy-

de dc Provintie van Friesland de a^neminge vaa
die kerken«ordeningc nadrukkeiyk en volitandig

vveiAerd, eA aUo hebben de Staaten van JZalanA
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die, volgens héc voren fiaandc beflaitt nochvoU
firektelyk in 't geheel , noch mee bepaalinge van '

eenige Artikelen , als 4, 8, 10, 22 en z. v. aange-
nomen. Ook toonden Hunne Ed. Mog. de ker-

ken-ordeninse van Zeeland ce zullen handhaven
tls die zjr den Clasfen van Zeeland weder op
nieuw aanpre^en in hun antwoord op derzelver
vertoog (i). Na dat de Heeren Staaten de Sy-
node van Goes 1620 eindelyk zoo hebben goed-
gekeurd, gelyk uit de Apostillen, daarop gege*
Ten , te zien is » en dus de kerken-ordeninge van
Zeeland des Jaars 1591 wederom hadden beves-

tigd, was 'er geen de minde verwachtinge meer
dat Hunne Ed. Mog. de kerken-ordeninge van
Pardrecbf ia de plaatze van die. van Middelburg

Jaars 1591 zouden invoeren , en tot een wet
voor de Kerken maken. Men hieldt zig dan in

Zeeland by de gearrefteercie kerkcn-ordeninge van
Zeeland 1591 , gelyk noch heden, onverander-
lyk , behalven in 't ftuk der beroepinge van de
Predikanten in de Steden van de Barrière ^ al^

Doornik y
Fpercn, yéurne , en 7. v. Volgens de

Zeeuwfche kerkcn-ordcninge hebben geen Pa^
troonaatfchappen

f
of Aanflellingen van Predir

kanten buiten een Collegium Qualificatum ,

plaats. Hoe zeer de Heeren Scaaten van Zee^

land op dit Artikel der kerken ordeninc^e gefield

zyn , bleek, toen de H^er van Zaemjlag (wel* ,

ke kerk onder de Clasfls van ff^alcberen tehoort)

ex Jure Paironatut , *daar een Predikant aanfteU

de zonder beroepinge van kerkenraad , of CoUe-
§ium Qualificatum ; want dezelve geboden aan

ien Heer , op vertoog van de Ciasiis van
cberen , daar een beroepinge te doen overeen-
^omftig met de kerken-ordeninge van Zeeland ;

doch
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4och die Heer vertoonde aan Haone fid» Mog.
dat hy niet verplicht was die ordre te gehoor*
zaamen , maar echter dat wel wilde doen , zoo
zyne Heerlykheden in Zcelgaui werden verrykt

mee oogemeene voorrechceD ^ welke de Heered
Staacen nem toeftoDdeOt waar door de gelykfor*^

migheid van die Kerke ^ in hcc beroepen van Pre*
dikanten, met die der Kerken in Zeeland , is te

v/ege gebrachc^ gelyk ik in de Kerkelyk» Mijioriê

wn Axel, ui Aiel^jimlnickt otn&soïdtg uit echte
tiefcheiden zal toönen. Als na de Staatén Ge-
neraal de Kerken van de Barrière^ onder de Clas-

fen van PFakhcreny en Zuid Beveland brachten ,

gefchledde de aanltelling van. de Predikanten al*

daar by den Raad van Staaten # als naar gewoon*
te; doch die met de kcrken-ordeninge van Zee*
Icmd mcz overeenkwam, en daarom bedenkinge
by de Clasfen baarde. Maar de eerstgeraelde

Clasüs heeft, zoo men verzekert, met toeftem-
Ininge van de Heereo Staaten van Zeeland , dac
ftuk zoo behandeld, dac de Predikanten, aange*
ilcld van den Raad van Staaten, Kerkelyk beroe-
pen worden door zes Gedeputeerden dcrzelver,
die om de drie Jaaren worden veranderd » op\
depzelven voet als omtrent de aangeftelde Pre^
dikanten naar Oosc- en West-Iudien gefchiedt,
Buiten deze eenige veranderinge in de kerken-
ordeninge van Zeeland, alleen ten opzichte van
de forme der beroepingen van de gemelde 9tt^
dikanten , is my geen andere , van groot gewicht,
voorgekomen , blyvende dezelve in die krachc
als van ouds. .

'

Heconderfcheid der kerken-ordeningc des Jaar»
Z59I van <fie der Nationale Synode van VGrawn^
hoge des Jaars 15S0 , weike eerst was aangeno-
lueu door de Staaten YmMesland, en gevolgd in

het

Digrtized by Google



4iÈ VfiftSAitOÉLlMGEH OVS& OS RuORltATIE

het Kerkbeftlfr » mitsgadefs van die der Nationa*
Ie Synode van Dordrecht Ï619, is allermeest té

befpeuren in de manier van de beroepingc der
predikanten met dén aankleve van dien, welke
Volgens de Nadai^le Synoden gefchieden moet
door dcü Kerkenraad ^ onder goedkeuringe dér
Overheid , of andere 1 ten platten lande daai' toe
recht hebbende , en van de Ciasiis j maar volgens
de Zeeuwfche kerken-ordeninge der Synode van
MiddeUmfg door een gemengde ^ en gevotmaehtigdé
yergaderinge f beitaande uit de Leden des Ker-
kenraads, en eenire van dc Overheid , of atide-

ren daar toe recht hebbende » Wélke genoemd
wordt Collegium f^tifieahtm , onder goed*^

keuringe der Clasfen alleen. Teü tweeden iè'ef

onderfcheid in de dienstfchorfinge if^*J]>enjle) , en
af^ettinge {deportement) der Predikanten van hun
Amptt die volgens de NationaleSynoden gefchie**^

den door de Clasfen , en by hooger beroepinge
doör de Synoden; maar volgens de Middelburg-
fche Synode door de beroepers , dat is door heC
CoiUgium Qjialificatum , doch met advis der Clas^

fis. Art. 58 , zoo veel de bpfcbortinge betreft^

inaar de aJfleUinge den dient$ eens Miniftert ,

fefcbiet de fafto door die ptrfoonen by den welken
et kroep des Minijlers beftaet , Art. 59. Over*

het recht verftand dezer Artikelen 1 en Ixt be-
hoorlyk gebruik derzelver^ zyr\ érööte gefchiilea

ferezen , en mét veel hevigheid betwist , in de
aarcn 1675, 1676, en I677. Aan den eenert

kant hieldt men ftaande dat de Clasfen niet be-

voegd waren de gedane beroepinge, in eenwet^
tig Cbltegmm Qtiaiifiéamm op een Precfikant ge«
vallen , af te ilaan 9 en te imprubcrcn , zondcf
Wichcige redenen die den beroeperen voldoen-

de voofiiwaaeA $ deswegens te geven^ voor al

\
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filet om 'eenigt iiimÉmf mrértt ingüfêtn buiten ^
Kerkefyke Ordeninge van de Pfoviwrie van Zee^
tant , of andere dispojitien ^ door kennisje en Ap^
probatu van de Heeren Smeten gewetteiykt (i); dat

tderbalveo de Clasfen maar advys daar over had^

den te geven {2) , insgelyks dat de Clasfen niet

het minfte gercchtigt waren om de fnfpenjte vaa
eenen Predikant te decreteren, maar aiJecn daar

omcreDt advys te geven , 't welk aan het Calkgih

um Qj^ifica$Mn wel gegrond motfst voófkomeh^
cèr Het door de beroepers werdt uitgevoerd , diè

het anders meermaalcn hadden nagelaten uit te

Toeren, in welk geval van wederhoorigheid de
hoogile macht der Clasfen zoude beftaan ^ om te-

gendh0^imiJUnge^JkM»i$tevoêrzienfi^^ fcfjiein

baite Fergadeti^gt te- weigeren i^) , zonder eenige
verdere macht of ftraffe te konnen oefenen ; ea
4>eiangende het afzetten van Predikanten van hun
Ampt^ dat de Clasfen daar toe.zelfs niet eens ge*
Boemd wierdéta ^ maar (en dat alleen by machi^
laemheit van de geenen die h^t Officie van afzet"

,
tinge toekomt , da: is de Perfoonen by dewelken het

beroepen des Mini/iers bejiaeti) de Synodus van
deezB Provimk met vier GecMimiiteerden teit etc

Heeren Stoeten (4) , en dus met ultfluitinge der
byzondere Clasfen (5). Aan de andere zyde werdt
beweerd, dat den Clasfen de ap- en improbatte

of goed* en afkc uringe van de beroepingen . der
Predikanten^ volflrdccelyk f en ombepaieild toes-^

kwam volgens de kerken-ordeninge van den Jaa-
re 159 1 , en anderen , en dat , indien een Collogi^

nen Qjiaii/uattim ziggegraveert vondt, dat een be*

rüep

Ji)
Reglement der Staaten^van Ze^iamd^ dfiisiJaii|riiF75 Afl»lii*

21 Nociilen van Zfeïani, 4^ I>iG«mbCr Xé|itf»W aeglemcnc 1675 Are. 9*

€4) Mfkcn-orteinge 1591 Art. 59*
(5} vm dtr Weeim Vrnrtfmm Iwr^'ü itdxyf, W. xui
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¥oep by de Ckifis is afgejlagen , zy dae*^ over om
bet oordeel van een hoger JCerkelyke Vergadering^
teiUen vermogen zig te beroepen ^ g' ^ d« Heeren
Staaten fprekcn (O ; voorts ddi cic Clasfen ook
het recht hebben om aan de byzonderq Kerken-
raad^ni of CoUegia Qjtai^cata, te bevélen dat zy
•een Predtkanc» of ander LidderzeWcTf ópfchor*
ten in , en a£zecten van den Kerkendienst , en
dat die mindere Vergaderingen verplicht zyn dat

bevel uit te voeren. Toen nu de hevigheden,
ontilaan door de beroepin^e van den Predikant
Momma f bedaard waren , is dit gefchil » iKX)ral

na veranderinge van tyden , en zaaken , met min-
der drift gedreven, zoo veel de Kerken binnen
Zeeland aangaat , en allengs in vergeteni&Te ge*
raakCy zonder dat het zelve f zoo veel men weec«
immer is beflistt of door eene wetcelyke Synode
(die in Zaiauu na dien tyd niet is gehouden) 1

of door het Oppcrgc^ig der Heeren Scaaten ,

waarom elk 9 die in de Iverkelyke Kecbcgeleert^
held ervaren is, zyn oordeel d^ar over velt naar
^yn begrip , waar toe elk vryheid fchync te heb*
ben , alzo d: SyaoJc van Tholen des Jaars 1638
(2) dit gravamen , 0/ ci u Clasjis zulke authortuit

beejt over eenige Kerke, dat zy baere verkiezingff

van een Predikant mag annuUeeren » en Jeutve tot

een andere conflringeeren ^ zonder eenige reden van
haere annullatic tc geven? niet verhandelt , veel min
beflist heeft , gelyk ook niet de Siaaten , welke
op dat Artikel niets hebben aangeteekeB.d# Dus
is deze voordeftige kerken<ordeninge , van der-
zelvcr vastftellinge af, tot heden roe, van waar-
de en kracht gebleven , als hec eenig richtfnoer

«Voor alle de Kerken van Zeeland , ronder eenl*

ge wezentlyke veranderinge.
^

(x) Notulen v&n Zfêttmtt f DtGtpiirr 16769 dc»l>i»Miiis>i
(t; Kap. u, Arw^Xt ...
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A.
ExtraÜ uit ten B£g/fier van PUttêaten

urn wegen denlSyxerk Maj. gefubli*
teert binnen zyneri Stede van Middel'
burg in Zeelandtt kermende *t xehe
Regifïer binnen der Griffie dervoorJ«s
Stede, ende es 'i ulve^Utceaat gjere»

gtfireertfolw tbiene , aliUiQ bier naer^

voka*

By den Keyzer.

On«n ^ciitmeefter Bewesten Schelt in Zeclant,
ofte zynen Stadhouder, SWuyti 20e vaa recht-

wcgw mm tcriiderti^eii mv congregsdw amder'
Aft (m->
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4 Bytaagen dienende tot bet Kort FerbaafdHr

onzen conrenc Tertoden zyn , ende tot oKer kennisib

gekomen es » dac binnen zekeren cyd herrewaertB vee-^

Ic, ende diverfche Vergaderingen ende Congregatiën,
binnen onze Steden van Middelburg, in Zcelanc ge-
fchict zyn j ende nog dagelyksgeFchien, zonder on^en
oorlof) nog van dcBurgermeefters ende Schepenen der-

zeiver Sctd > ende dat daar door groote inconveniencen

zoude mogen fpruyien, indien daar toe nyec geremedi*
eert en wordt; waaromnic ontbieden Wy U ende be-

velen daar toe , Gomraitteerende mits dc/en ghy van

ftonden aen binnen onTen voorfz. Stede van Middelburg
doet pub iceeren , ende van onren wegen verbiet zeer

jcherpelicken dat nyemandt van de inwoonderen onzer
YDorfó: Stede van Middelburg ende van de JurtsdiéHe

van dien 3 nu voortaan geen vergaderinge, congregatie

ofte communicatie en houden, binnen nos, buyten den

voorf;&: Stede van Middelburg ende Jurisdictie van dyen ^

om wat zake dat het zyn mogte ^ ten zy by Onzen oor-

lof ende Confent ofte van den Burgcrmcefters , Schepe*

non ende Raden der voorfz: Stede van Middelburg, op

peyne die bevonden wordt contrarie doende, geacht

te zyn a'sRebelie ende overtreders vnn onzen voorbo-

de ende Ordonnantie; ende voor zulk gecorrigeert te

worden^ andere ten £xempele, by denvoor&: Burger-
meefters , Schepenen ende Raden onSer voorn: Scad , die

wy daar toe Conimittejrea by dezen ende hen lieden

bevoelen dat zy fcherpelykcn procedeeren tegcns den

overtreders ende tran^resfeurs by den Executie van

den voorlk peyne 9 zonder- &vettr ofte disflmulatie;

X>es te doene geven wyU en hen luyden elk in 't fyne^

olcommen macht , authoritelt en iunderling bevel.

Ontbieden allen «anderen onzen Rechteren , Jufticiee-

rcn. Officieren en Onderzaten dat zy u, ende henluy-

den 't zelve doende met diesier ancleeft, erndeiicken

verftaanendeobedieeren; Want ons alzoo gelieft.

geven iA onze Stadvan Brusfeie ende onzen Concre Zeisel

liier op gedrukt in Piaccaata, den Vyftiücjidea dag Oc*
to-
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ttbris, tm 'cjaor Duifent Vyf hmiderc aide Een en Deiw
tigh, ondergefthreven byden Keyzer^ m zyncn Ra-
de ende gcceekend L. Dubliouk.

Gecollationeerc Jegens den voorTz, Rcgr. ^
^ te bevonden accordeeren met den zelve
by my

AsMr. Jooslt.

B.
C^/V «// een Plakaat-hoek te Zierik*

zee berustende, N. /, beginnende

1554—1564 itf /^bf 144.

Opfcbrifc On2en Lieven en getrouwen
Ridder Raeden Rentmeester
van Zeeland fieooster-Scheld
Heer Jcronimus van Seroes-
kcrkc*

By den Coning.

Lieve gecrouv^

Izoo in onze opene brieven vm Confirmatie van
dc Ordonnantie daer te voeren by den Kyzer

onitw Hccre cnde Vader vernieuwct , in deJtyic-Scad
van Attgsburg op ^ftuk van deReMgic, diè wy in t
Jaar 1556 tescleedcn hebben doen expedieeren onder
anderen ffezeld zy aengaende een Inventaifc of Cara-
iogus van der verboaden Bouken hier voirtyds gepu*

A 3 bü-
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btftWK^ vti 4e Tt^rtB. Qiddmancie. Dat ir]r,QBi46

an gebragc in onzen Landen mi benram «weaoü*
der dac daer op zuUce loezógt en reguard genoomon is

of vificatic en onderzouk gedaen was , als de voorfz. Or-
donnantie inhield , hadden geordineerc den R^or en*

de andesen van ^nzer üniverflteit te Loven , ooi oTer
te Ibbryven hun Advys op H ftuk van de voorfiu nieo»

wc Bouken , cnde die geene die zeedert In onsEe voorfs.

^^den te kuüpc geileld zyn geweest, om 'c zdveg^
zien daer innc by ons geordineert te worden , zo wy
bevinden zouden ce behoorcn. Ende want de voorn*

van der üniverflceit van Loven ons overlank hun
TOorüB* Advys overgezonden hebben ^ ende nadien wy
!t S&elve eerst cn^e alvooren ecnigen van onze prind*

paelen Raeden hebben laten Communiceeren. Zoe
hebben wy ccaen aieuwen Inventaris ofte Catalogus

van de voorr^. verboden Aoaclum doen maken » daer in-

ne wy hebben doen byvoègen de gcene die iB H voor*

gaende Catalogus begreopen zyn, en 't zelvedoen pria*

ten, zoe gy by dc excmplarisfcn die wy u hier meedc
overzenden, zult mof)gcn zien. ü ordineerende^ wel

Qxpre&ietyk dat gy van ftondcn aen en zonder vertrek

den voorfe» Gacaloguin doec uitroepen cn Publiceeren

in de beste voegen ende maniereii als gy bevinden zidc

ce beboeren 5 daor en alzo H behouren zal. Proeedee-

rende ende doende Procedceren tegens den overtree-

ders by executie van den penen daer toe geCteid na uit-

wyzens van den niandemeote xn beginzeie van 'c

oorlz. Catalogus gefteld , zonder eenige gratie ^ ftveor

oT «UaflnsMiiuie. Ende voorts zoe men groot getal tan
de voorfz. Catnioguen bebouven zal om dezelve te dis-

tribueeren, alomme daer 't van nooden weczen zal

,

zult gy den Officiers laften en beveeien te doen koopen
zulle eeü quantiteit vaa de vooriz. Cacaloguen, als zy
ten 4i^^<ip<H^ behouvei^ mlbin daer no tif becaeU
en fsrviPp^fi^^ falleo wórden by Inn» iwdett 9

en-
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Mttfc htraiiai by desBsdw t» doeae nnder det<

halven tc moeten wwagcen crder Ordonnantie^ cn«

de des en zyt gy in geene gebrecke.

Lieve getrouwe. ^

Onze Heere Oodc ^.4Mt U.

Oefciiiwm In tmetrSiad im acwnrpndm 4
di^ van Junio vg/igL • « <

(Onderteekend^

en

C.
vit een Piaiaat-ioei ie Zierib>

ZQ^ No. L hopende 1554— 1564
i>f& FoL 313.

Opfchrift Onze Lieven Beminde Hee-'

, re Jeronimus van Seroesker»
ke ^ Ridder » Raed des Ko*
nings en zynen Rentmeester,
Generael van Zeeland Be-
ooster-Schelde ofte zynea

^ üecoouoktcerde»
' Mar^rieteby der watkGodts Hertogin-
qe yauTianne enPlaiunoe Regente ea Gou*;
vemaote en;;.

ie*^ %eMil)de , al est zoe, dut onze HecredieCo,
ning voor x-ynen lelie vortrekken na zynen Co-

A 4 ning.
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8 Bjiaagen dienende m bet Kort Ptrbaai der

oingtyken van Spangnien ons zonderlinge gereconuoaii*

deert heeft 9 ende insgelyki dM genectle Soeten mi
Ito Landen van herwaera overe en neerftig eoe*
zigc ce neemen op de onderhoudenisfewi onze hyligen
Christen geloove ende Cathol> ke Religie onder de be-
hoorlyke reverentie en onderdanigheid van onzer Moe-
der der hyliger Kerke, ende bysundere te ondcrhoudea
énde obfefTeercQ ^ ende doen ondertioQden ende übier*

werén die (MlnantSen en Placaten bier bevoorens ge*
, ttiaekt en gepubliceerd op 't ftuk van deSeften en Ket-

teryen, ende namenrlyk die aggreaüe en confirmatie

Tan zyne Coninglyke Majefteit aengaende de voorlz.

Placaten en Ordinantiën van den ao dag van Auguato

1556 leftleeden, des nogtaos niet cegeoftaeBde^ aen»
merkende zyne voorfe. Majefteit dat de veor& Seften

en Kectcrycn m de omliggende Landehgrootelyks ver-

tneerderen , ende bed'jgtende dat 't zelfde ook in deze
Landen zoade mogen gefchiens heeft ons tot diverib

ftonden en^ nog oniai^ nieuwen la^ en emftig be*

el gegeeven ^ dat wy dezelve Ordinantiën en Placae*

ten In zyne voorfz. Uinden van berwaerts ovore fcher-

pelyk zoude doen onderhouden ende obferveeren ende

alc viyt^ devoir en neerftirrheid doen om voirrec-

men cn ctie aenllagen van den Sei^arisfen aldaer hantee*

rende ende frequenteerende te boetten ^ en voirkoo*
anen*

Wacromrae willende 't bevel en de Ordinantie van
zynder voorfz. Majefteit navolgen en effeétueeren ende
om dc goede affeftie en c;eneegentheid , die wy hebben
tot extirpatie van de vooriz. Se&en eode Ketteryen

,

cn tot onderhoudenisife van onze voorik Christen ge-
lODv en die*oude Gatholyke Religie ^ verzoidtende U
ende niet min in nacm ende van wcegen zynder voorfe.

Coninn:lyke Majefteit ordinceren wel emftelyken by
deezcn , dat gy tot onderhoudenisfe en obiervantie van
de voorfz. I^lacaten U queid en reguleert navolgende H
geen zyne Tporfz. M^eic a4«!Mlvei( vovnia^i

zcBi
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BÊÜb gMum^m m geordiBeaft heeft, cnde ottMWb
lyken te venten eodc ordre te ftelle» te 4e bricfren

•van Confirmatie van den voorft. Jaere 1556 voinaen
ym nieuws uitgeroepen en gepubliceerd worden , al-

omme binnen de Limitcn van uwer Jurisdictie , daer

«en gewoonelyk is uiuroepioge ^eo Fublicacie te doeiie

ten twee ryfen telkens op Aezelve leisnynen en p»
M in de vooriz. bnefwei 1» Oonfirniitie begreepen ^

gemerkt dat *t geene des voorfz. is principaelyk depen«

deert van 't onderhouden van de Ordinantiën en Pit*

caeten van zynder voorfz. Majefteit neemende voorts

wnderlinge toezigt dac de Officieren van uwer voorftL

Jurisdi&iedaer ism hun behoorlyke devoir en diligent

tie doen ende bewyzen 3 ende des en wilt niet iateo.
'

Lieve beminde, onze Hcerc Godc zy met U.

Gefchreeven te Bnisfele den 24 dag van Marce 156a
oor^ Faesicbeo*

(Onderftond gefcbiteve^)

ende Ondcr^eteekendi

D. OV£&JUp£P&

• 1

Ccpie uit een Plakjiat-hoek te Télenkr

asee Ml IL loopétide 1564 - 1569. 1

MS. foL 34.

Margaritha by der gratie Godts Herto^
ginne van Parma «n van Plal&nce Regen-
te en Gouvernante.

Eerwierdige Veder in Gode , Lieve en wel Bemin-
de. Ai2.oo na groot en \^ vervolgd OKieyte,

As ar-

«
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10 SyUmgm dienend» M iet Kêrt Firbaai der
^

flifeeiden kosten by wylen hoogiloifelylcer gedagten on-
•n Heem den Kyaar (wtai» Zfate Oode gemdig sy>
nit «ndert Piineai en Potenmm 'vm der Christenr*

fceid hier voormaels gedaen als U wel kennelyk is , oiti

een Cóncilium Generael te mogen houden , ende c^e-
l>reeren onzen Heere Godt Alrnagtig belieft heeft dac ^
«Kteooiasg Umen der Siad tBsi Trente niet iBmi-
Jyk gecflkimert ende imleynd is geweest, mer oeft

naderhand by onzen Hyligen Vader den Pauws beres-

tlgt ende geconfirmeert , hebbende ZyncPaufelykcHy*
«gbeid aen onzen Heere den Coninck gefchreven , ten

^yikte ayae Majeft. de h«idwuie wilien houden ^ ém
^ seyre CbBditam in alle syne OaohigryfeenLntêm en
ProviüTlen onderhouden, geoMferreen en tot executie

geftcld 7oude worden als 't behoort, tot rusten wel-
vaercn van der Hyliger Kerken en Christen gemcynte
en zonderling tot bcwaernisfe en coofervatie van onzen
HjrKgenGhiinenenCatholyicegelooTe^ noeTeelduer
erdryviiig en extirpatie van den Seftcn ende Kecte*
ryen die over dc peheele Christenheid jegenswoorde-
lykcn reoneeren , nis ook duer reformatie van dc manie-

ren, abuy/en, misbruiken ende andere quacd, dacruic

fda«ly4& ¥eei iehaadaliluien komen ende opryfim.

Waeromme ende dat zyne voorfz. Majcft. als Prince
zoe Catbotyk (navolgende de Toetftappen vm wyten
zvndcr Kyzcrl. Majeft. ende zync andere goede voor-
tatcn) wHc ende begeert met alie zynckrapt ende vct^

0K^en baer veugen ende eniploieeren C^oo dezelve tot

oog CM alttrdsgieda^ heeft) tet beicbaoienUfeentit on-
derhoudeniafe van cnzci vooHï» Cbristen gcloove , zoe
ecl duer verdryving ende extirpatie van den quaedc n
«de ^ereprobeerden Seften ende Kct rerven , als duer

fcfarmacic van de manieren , abuyzen ende fchandalila-

tien, zoe de een uit dc andere proocdceriendeis; UelK
ben wy U by expresfen laat van zynder vobrfz. Kon^
Mi^Mlf, iNfl willen verMken by dezen U niet nNn van
^eegcü derzeiver bevcclende wet en^elyk da: gy

voorüL
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Diftriftcn , Piaetztn endc Litn^cen van Uwen Bisdom-
me doet uitroepen eodepublicecrcn ; ende *t zelve mit
zulker ibrgfuldigheid aifedtie ende 0ecrftighei4doet oii»

derboaden, Toibru^^ ca^e coc taiKAriykie «üddi

fade4e wtNnefCvn qrindfr HyligetKvImi Me grM^
triyks geleegenis, endc zal U vanzynder Majcft. eiiti

oolc van onzent weegen alleo:unsc, hulpe endebyilaod^

itaar iiiiie gageeren en betoaad wordM^ hel>baide ntk

mcdi ÉÊonticnt MMki» 4mIdri IhmIm en OMi»
dtaoen 4in iiwwliMm arijn^ QgoteP» end»
bouderen ten «de 'principale Steeden wezende binnen
Uwen Bisdomme in den voiriz. landen van hcrwaerts
overe, dat zy ook de hand daer aen houden , zoe behoo-

sen zei b.y «He isebooriyke weegen endenameren, zoe
' diJcwlU en OMi^WtfM al» ^ U dei vera^
tan "mmmxk , toeten weiken gy en nfee geiMfIüÉi|k
pooften u ordinairlyk moegrt addresiberen ende de toe*

Tlugt neeraclL Ende ingevalie van zwarigheid ^ heb-

ben zy last ^ ons daer van te advercceren ^ geiyk gy ook
van uwm w^eofftt doen om daer inae wltamÊi
hetwortyk ^efaian ftnd^gaiamcdieeft ta wortwn} enda
op di€ ^ gMW des voorfe. is te beacer invordert
de mogen worden is den voorfz. Raedcn belave go*

weest goed en zorgvuldig opziet ende reguard te nee*

nen^ aiec aüeenlyk op de weereldiykc luiden maar ooit

op de geeftirtykc elk in 't zyna hun devoir ende officie

doen^ vdginded0OittiantfevwH:Toor&.HyligConci»
Hum. l>aei Umede Qeeftrtykhetd zwder^inge de gecne
die den principaelflen last hebben hun behoircn te be-

thooncn als voorgangers en leytsluyden van den ande-

ren , om in gevalle van bueren wegen dcsbatven gebrek
ineia dar inne garamedlaarc ca wonlea % wf vAxm bf
dan veatBu Kaden daef tan adtartaeiendo dan gaaiba*

tykea owcfflsn^ ofte indioi zy binnan den landen van
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li JB^iaagi» dkaendim beiKm Fsrhaal der

kcvwaortsoYere g«me oererften en haddtn ofte dat do»
P0l¥e berwteraovere weeciide bem doer iime niet bo*
boorlyken es quece^ ende zyn devoir niec en deede;
daerinne als dan van wcctcii zynder voirfz. Majelt. tc

remediecren zoe wel tegens denzelven oevcrften ais an-

derztots. Zoc men van r^tsweegen bevinden zal ce

behoiren. Ende want onder dieitfcUden 'c voirds.

Hyii| ConcUiom eenige zyn die de rq;iiiieii , rtgcm^
itöopÏ4 ende preewinentien vm zynder Toirft* Mtjeft.

ende van zynen VaüUlen, Staten ende Onderzaten aen-

f:aen dewelke om de rusteen welvoeren van den Lande,

en om 'c ituk van onzer üy iiger Aeligie niet u
teren ofte recardeeran, eiide alle dispncatieo^ comm-
daftien en oppofitictt te fthouwen , tam niet geleden
ende geraden en vind te veranderen ofte innouvecrcn,

zynder Con. Majefls. wille ende meynige, dat men
hem derhaiven vuegen cn reguiecren zal gelyk nog tot

no toe gedaen is geweest^ zonder yt daer inne te ver-

wkten ofteinnoveefen noe voirfe. ia» Ende zonder-
Jbqe belengende de weertldlyloe joriadiAle toe ber toe

gebruikt ende ook 'tregt van Patronaetfchap loycnel
;

't indult ende 't regt van Nominatie, de kennis en be-

ttgt van zaeken in materie posfesfoire van beneficiën en-

de thienden gepoafideeri ende gepraetendeerc by wee*
widlyke hitden , nncegsders de AqieAntiendentle endo
admtniftrttie tot ooft toe gebruikt by de Wethouderen
ende andere wccrc diykc lu.dcnop dc gasthuyzcn ende
andere pieufc fundatiën. Ailen welken regten ende an-

dere diexgelyke die u namaeb zoe verre des noods zy,

bneddr verlilaert zullen worden , svne voirtk. Majeft
niet en. verftaèt by H voirft* Coneimoi geda*ogeerc te

worden , nog dat men desbatven niet veranderen zal ^

niet om tegens *t zelve Conciiium ce willen ofte terne v^-

nen te doen ofte contraveniccren , maer om dat des tc

beter tc moogen volbringcn ende tot behoirlykereiBecti^

tiete fteHen nadegeieegentbeidj qualiteit endenti:iia<»

re ras. elk Uad enPnovintie daar na ^ezdve fineutio
b^bpord geaccommodecrt te worden. Eer-
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Riformatie van Zakmd imdi XVXEeuwe. i%

EerwienH^ Vader in Oode Uere en Wel-BenitaKte

Onze Hcere Oodt zy mic U.

Gdciureeven ce BnttSsie den Xle. dag Tan
Julio 1565.

E.
Copie uit een Register van Plakaaten •

bermtetÊde ter Grijffie van
Middelburg.

fijr dea Coninck

Onzen Rentmeester Generael ym Zedtnd ^ Be-
wcstorfchclt, ofte zynea Gecommitteerden:

Saluyt! Al eest aoo dat alle ongeo;jr loofde Ver nde-

hnge ende Convénticulen als der gemeynte zeer lüa*

derlyk weitade van fttlen tyden ^ too wel by den ge»

meynen, alzoo by de Ordonnantiën ^ in onzen Landé
van herrewaerts overe meenich reifen gepubHoecrc en*

de vcrmeynt verboden zyn^ des nochtans nyfectegen-

llaande is geheel kennelick ende openbaar dat in ver-

fcbciden plaaczen^ quartieren ende orten van den zeU
ven Lande) zoo wel ten platten Lande in BoaTchenj^-

endeelders, ala binnen Steden, Vlecken en Dorpen vee^

Ie ende diverfcheConvénticulen ende ongeoorloofde ver«

gaderingcn gehouden worden^ met groore meenichte

van voicice van alle kanten ais met Hoeken en wapenen
aldaar komende ^ ende t'zamen loopende 9 in welko
Yergaderinge meenigherley dwalinge , kectemien endt
conrtdratien tcgens onzen beyllfren Christen geloove^

Qüiöiycxiciie Religie ende de gemeyne wt^ivaerc

,

raa«
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1

ruste endc vrede gepredikt, gefliyt, getrafteen ende
gehandel l worden , daer deurc \ fimpel Volk jamnierliclc

^eGorrumpeert , verleyt, be;met endegeinfedtecrd word
tdcgvooc verHct endc nadeel van hun Zaligheid ea toe

beruerte endfi jperturbatie van det OemeyAte^ welk
wy nyet en willen ofte deynken eénidiziiita te lydeii

ofte gedoogen onder diilimuiaiie : Sooccst: dat wyhet
aelve anngeraerkt endc bcgcerende daar in tc vcrficn

tei^ eeren God& tot bewaemisfe cnde confervatie van on*

zen ouden gdoeve eiide (iaiholykibhe Religie , ende
tot gcmcynen welvaert^ vmn^ ende vrede hebben by
advyfc et^e deliberatie van onzen zeer lieve ende zeer

beminde Zuftere, die Hertoginne van Parnia endc van

Playlance voor ons Regentc ende Gouvernnnce in onfen

Tooriz* Landen van beriewaerta overe , ende ook van
onwn zeer lieren ende getrouwen , die Ridders van
onzer Ordene ende hiydbn van ontcn Kaede van Staa*

ten, ende Secreten Dcffcns haar wezende van nyeuws
ve4ix)den ende geinterdiceerr, verbieden endc interdi-

ceeren by dezen 9 alle.convenciculcn ende ongeoorloof-

de Vergaderingen > Secrcte^ ende openbaic ^ zoo wel
binnen Steden , Vlecken ende Dorpen^ alt tm platten

Landeofteeldersendcook alleprekingen ccgens ende con-
trarie on*èn voorfz. Ouden geloove endeCaihulykichen

Religie op p«nc regens de Predickers, Leeraars, Ml-
niftera ende diergelyke verleyders des volcx van der
doot^ endenmterCoordf ^ofteSmpattidenga^ege»
esiéciiceerd te wordene^ ende wm conSscatie van alle*

hucre gucden binnen den Landen dacr confiscatie ftandc

grypt^ te bekeeren ei:idc appliceeren toe behouf ende
prouSyte van den genen die deaeivePredickers, Leeiw

aen ende verleyders aantasten vangen ende in haadstti

ran dn Jufticie ftelien fiiUen ^ ende by gebreckr unr
goede fuiien wy hem doen geven ende uytreycken van
onfcn eyghen Penningen de fonimc van fes hondert Pon-
den van veertij groote onzer Vlaamichcmunce 't Pondc^
YargfifIranda Tiiika laanlfnffi > v^lM^ flindA ^idA^lift»
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I

fe menfchen
,
gcmeyne vyandcn^ oproerich, fedicieiii

mde pcrcurbatfturs van da gemeyae rum oMon hm^

peiie op ente t^enf diegMne > diewiUcMMdiwtM^
beür Huyren^ Hoven ofie andere plaaczen hen ioeb&-

hoorende leenen ofte toelaten zullen , om aldaar ecnigo

convenciculen ofte ongeoorloofde Vergaderingen gchoii>»

dea u wordoB» eado aangaande de accq>taieim eato
de geeoe die de yooffi. Leenm, Predkkm^ eode
verleydbrs lieren ^ Êvoriièeren, endc onderhouden
indien zy gewoenelick zyn zulks to doene , ende daüp-*

enboven obftinate ofte verherte ketters zyn, willen

ende ordooaeeren wy» dac deaselre daar vaa aiecGer

dofCK gepunieerc ea keure goedeii ceeooteiufiert «et»
Óe^3 iii de verleydeia zelTei

* Belangende den geenen die ben in etnlge van de
iFoarfz. coflvenLiculea ofte ongeoorloofde Vergaderiii^

gen vinden zullen, hebben wy geordonneert , ende
ordpnneeren mus dezen ^ by maiuere van provifie» dat

deaeive dear i^ybtCTetiftefl gepiimeart eedegeeetnh
geert zuUee wontee, nteby den Rocbtmeiide Weiü
houders aanfchou nemende ^ op de qualiceit van dien

,

of zy duer curiofiteit , ofte nieuschgierigheid in de
voorlz. Prekingen ende vq^eringen hen gevondoa
kebbcn, ofie tot desMlve gekonunen zyn 9 geftoki^eede

geftaeft» om de voorfib Piedlkers (e fuftineerett en ba^
fchemien^ dewelke wy vcrftaen alt idlea enam Li»*
den van herrewaertsovcre gebannen te moeten wordeo^

op de galge: Willende ende ordonneerende dat de Va*
ders f Moeders, Broeders, Sosters, Ootns, Moeyea,
Meefterif meeatreaGm , ofte ladeie geimiden zalteï

worden te mntwoonieB yèh bet ftnk oade niémnm
beuren kinderen ende van den genen die onder heure

laat toezigc, ende van beuren huysgezin of familia

wezen zullen , bovca de pene 't zy van geestelinge ^
ofte udife die de Tootfe ieind^en ofte Jeaokaelfc^

lar*
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terfcap van de Rechters , ten ware nochtans dat die

Toorfz. Vaders ende Moeders ofte andere last van hcc
Mlve Jonkinoik) ofte andere hebbende 9 deden blykea
hen deroimi ende uyterfte beftegedm^ endebdioor-
Üeke zorg en toezigt genotneü te hebben^ omme te be*
letten dac zy tot de voorfz. Prekingen, convcnciculcix

ende ongeoorloofde Vergaderingen nyet en zouden gmin ;

eftde om dezelve convemicuien eode Vergaderingen bec

te mogen beletten code verhoeden ^ lbo willea wy
^

dK de geene die mbringen ontdekken ende deniiiici<«

eeren zal eenige die dezelve gehouden zullen hebben

,

indien hy van derzelver Vergaderinge g:ewecst voor

dier ryfen , quyt, ontlast ende geobiervecn fal wezen^
£(mder dat hy daaromnie gecorrigeercM moeten wer«
den 9 mica beloovende nogtans^ dat hy hem dea niec

meer en M onderwinden , ende lbo verre hy vin on-
zen heyligen geloove, ende van de Sacramenten van
der kerken g;oet gevoelen heeft : Ordonncerende U
voorts meer wel ernficlyk dat gy by alle moegelicke

ende gevnycheUcke middelen verliet ende ordene ftelt,

en ookby allen rubalteme Rechtera > Oflicicren, ende
Wethouders van uwer Jurisdiftic stoo wel die onfe ,

als van onfen vaiallen doet verfien ende ordene Hellen,

op dat de i^rekingen , conventiculeii ende Vergaderin-

gen voorfz. belet ende verboet moge worden > ende
ten einde dat van onfe jegenwoordige verbot ende or*

donnantie niemant ignofMitie en zonde mogen preten-

deeren; zoo ontbieden en beveclenWy u by dezen dat

gy terflond ende zonder vertrek dezelve doet kundi-

gen , uitroepen ende publiceeren , alomme bionen den
Limiten van uwer Juriadiftie j dw men gewoonlick ea
idtroepingen endePuUkatientedoene, ende tot onder»
houdenisfcende oMèrvatie van dienc procedeert en doet
procedeereii regens den overtreders by ejcecutie van
penen boven gcroerc , fonder eenige gunfte disfimulatie

ofte verdiach , des te doene midta dicfer ancleeft j ge» ,

Via wy tt voteommea micbc ende fendertiag bevei^

QQir
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«Hbïeden en bevecieii voorts „ ecncn ycgclyken, dftC è

%Y u domernftelick verltaia otedi«cr«i;

Want ons «aoo getteft. * Geg^fcn in mats 8tad>iA
Brusfel onder oncan Comre 2Ee|vrt Ucr op gedmht ia \

Placcaatc den g dach van Julio XV c LXVI. onderftond

gc chreven by den Coninck in zynen Rade, ondcrree*

kc2UD.0v«au>EP& £nde was daar opgedruki '&Conix^
Mfitre Zegel in rooden Wasfcbe*

Gepubliceertop den XXVIII. Juny an. XVc LXVJL
ter Pnycn dezer Stede van Middelburg in Zeeianc»

C&pk vit een Pïakaat-boek van Zierik^

zee. Ao« //. van 1564—1569.
M.S. Fol. 31.

Opfchrift Onzen Lieven en Wel Be-

minden den Balliuw^ Burger*

mecIL, Scheepenen en Rae-
den der Steede Zierikzee.

Margarithe byder gratie GodtsHertogin-i

ne van Parmecu FiaiisUice Regente en üou* >

remante.

Lieve ende Wel Beminde. Alzoe onzen Hecre

Coning tot conrervaüe en onderboudenisfe van

onzen Hyligen Christen geloove, ende tot njste ende

welvaeren van der Christen Gemeente belieft heeftong

Tuer te fchryvea dat Hylig Concilium gencracl Icst-f

. B mael
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OAel gehouden cndc gccciebreert binnen der Scad vaa
Trente by niiddelo van den AertschbiSiChoppcn ende
Aitfoboppeo, «tti deniande van hcrwaertsovcrc m den*

'

BdTe hKKten gepubUieeefd^ boboirlykCA ende ftriOely*»

kft. mderhoftden ; vaute geofafenroert zoude wontan ^

hebben daer van dcnzelven Acrtsbisfcboppen cnde
anderen daer men zulk^s bevonden heeft te bch^iren , en*
de van noode cc wcezen^ fchrifcelyken verwutigt^
hoegy Copie van opze brieven l}ier by gevoegc wy-
der satt tniogen verftften , Ende want ïa dezelve brie*

ven «enige pun'rcn ende articufen fefteld zyn ciieEJMii^

gaen, ende bcgeerende de goede cii zaïige raeyninge

ende incenüe van zyndcr Mnjcfteit in dezen te vorde-

ren y verz;ukcn wy dacromme zeer ernftelyken cn niec

mm van weegen derzelver . ordineeren ^ dac gy dea
Toorb. AertsbiJcht.ppen , Ksfchuppen ende anderen
van der geeftelykheid by a Ie behoor! yke cndc tanicly-

ke weöz'cn ende manieren zoc dikwi s als gy des vaa
hem aenibgc zült we/en, alle hulpe, byftand cndc ad-

fUlenik bewysc^ van K voorP.^. Concilium ce volbrin-

gen en e&f^eeren» ende of 'c gebeurde ('t welk wy
verhoepen niet eri zat) dac de geeftelykheid in de on-
derhüudenisfc van dc ^ rdonnanüen van 't zelve Concili-

um ende 'c i<cenealdacr gcdccrereert is hun dcvoir niet

cn dndc, cndc haer daer innc niet behooriykcnen quete,
zunderlinge aengaendc den fcholen^ de provide van goe*
de pastoeren ofte Curdten de reformacie van dc»i geefte-

lykc luiden van alle-jaere huere Tynoden te celebreeren

cnJc huere Vifnacicn te diXTi cndc andcrzincs gclyk by
*t vüorfchr. Concilium gcordonncert wurd, zonder wel-

ke punéten ce onderhouden niet moq;elykenisdcqua-

deSeélen en Ketteryen te verdryven en extirpeeren^

wat neerftigheid ofte devoir men daer toe underzints

.

zoude mo^en doen , loc ordineeren en beveclen wy lï'

insgelyks goede coezigt Ce neemen ende ncerftelyk toe

te zien ofce de geeftelykheid haer daer inne behoorly-

hfiü gueid ^ ende des neen, Ault gy daer vaa diea van
den
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vanZttfMd in de Mmvf: f§

den Principaele Rade j&yoder Maje|L ofie den

T-e «(dv^^efMTeii omme (}aer ifine yerzico ende gcremedi?

eerc te worden. Dan hebbeqiWf U ^ wel wil^
onderrigten by dezeny dacalzoe onder de artikulen van
»c voori/. Concilium ecnige zyn , dieden Regnlien, Reg*
ten , Hoogheid ende Imdcminentlen von zynder roorfz.

. Majclleic zyneo Valailen ^ Scacen ende Oaderzaccn aaa«

gaende welke om de roste ende welvaeren van den
Lande ookm h&xk,nn Mzer Hyliger Religie niet te

veragteren ofte recardecreiij ende al ie disputatien con-
tradidtien ende oppc^fltien te fchouwen , men niet ge-

leegen ofte geraden en vind te veranderen ofce innovec»
ren ^ zynre Con. Majeft. wille ende meynum is dat

menhm desbalven voegen ende rq;ulcerenaai, gelyk
toe nog toe godaen ia geweest , zonder yt daer Inne tè
veranderen ofte innovecren , zoe voorfz. is, e- dezun-
dcrilnge belangende de vveercldlyke Jurisdidlie toe hier

toe gebruikt ende geufueerd ende ook regt van Pa-

trooaeüchap loycaei, lïet indiHt, ei^e rdjgt van MomV
natie« de kennisfe ende berigc van ZBudkfin in ómtetie
poafeafclre van benenden 'endè thienden geposledcerc
ofce gepraetendeerc by waereldlyke luiden, mitsgaders
de fupcrintcndencie en adminiltratie rot nog toe ge-
bniikc by de Wetbouderg ende >mdere wcereldlyk*
luiden op de Oaaüiuyzen.ên andace pieufe fiindatïeiL
Allen welke regten en anderen diërgelyko die U na-
maels Cw>c verre des noods zy) brceder verklaerc zul-
len worden, zyne voorfz. Majeft. niet en verftaet by
h voorfz. ConciHum ge-1ero^^eert te w .rden , nog dat
men derhalven yc veranderen zal, niet tcgei:s 't

volbrengen cn tot behoirlyke executie %q ftellen na
de gclcgenthcid, qualiteit en nacuurc van elk Land en-
de Provincie daer na dezelve executie behoord gcaccom-
modeert te worden , Ende indien gf eenige farticiuli^è
aaek;^ 4eb&4eaV9«xl^regt«M^^

Ba ^ "de
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iè Byfaagen dienende tot l^t Kort Perbaat der

de voirdcr provifie ofte remedie, zult onsdacr van ad-
yertcereii om daer inne viemen te worden ne men

% bevinden zal te behoiren.

Lieve en Wel Beminde, onze Heere Godt zy met ü.
Gefohrecven te BrusTelc den 24. dag van

/ • 'Juüo 1565.

COnderaond)

Mahoaritsa
*

. en Geceekend

. D« 0VE&1.0£P£.

G.
Copie ittf een Plakaat-boek te Zierikzee

. N(K JJL hopende 1 564- 1569,
'Fgl. 64. M. S.

X Opfchri&» Onttn Lieven ende Wel-Bc-
ttiinden Bronynck van Wyn-
SaerdenRaed des Conings en-
ic 2vnen Rentmr. Genenh:!

van Éeeland Beoofter-Scheld

oitezynenGccommitteerdai»

. Marj^aridieby dergndeG^
ne vnn Parme en Plaiumce Regente en Gou-
vernante.

:

Lieve code Wei-Beminde, Alzoe wy onderregt

zjra^4atmeadreedererichyden Copien gennekt
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m gediftribueerd lieeft mn dpr fupplicaüen ons geprae-

ftnteerc den 5 dag van fié£èr jegenswoordige naend
by diverre Edelmanneh van her^fcrcsow&hcn&y d^iw

iel ver beklagende van der Iiiquiüüc ende Placacen ge-

rnnekt op de ondcrhöudenisic en confcrvacic van de Ca-

tholy ke Rei igie , aoders dan in der waerheul de voorfcb.

fupplicatie inhoudc ^ ende voorts dat divéricbe bilUet-

ten gezegc worden Miers luidende dan de appostiile op
de zelve fupplicatie gefield en vermeld, daer deure de
gemeene rust en welvacrt grootelyks bcrderd ende ge-

turbeerd, *c gemeene volk ücaltereert en van de on-

derdanigheid j lidde, devoir endeaffi^e die zy onzen
Heer den Koning baeren ovcrftm lieereen'iiatQaitljFke

Piince febüldig zyn endè bahootfen te betoenen , ge-
trokken zoudo' mogen worden. Hebben wy U d^er-

omme hier meede wel willen overzenden 'c dubbel van

der fuppiicncien ende appostillc voorfch. ten eynde dac

gf.ü acn geen andere zaeken en zoud houden , dan aea

HtfBea dat in dcadve Aippücaüe ende appoAiUe ve^
kbierc is, nog ook aen eadge Ulfetteo aireede gefteyt

ofte ais nog te laven vermeldende van anderen beloften dan

de vCTkteringe 'by de voonch. appostit'e gedaen. Ende

py zelfde voorts wilt acn jrceven ende laten weeten
.

jden Wechoudcr& van den vSceeden en Vlekken daer men
die Ofdooaantien ende fidi&en van 2ynder Mqeft en
die onaer gewoomtyk ia te fcfaikken ende te doen , U
gantzelyk voegende en reguleerende nadc brieven die

wy U den 9 dag van dezer maend gefchrecven hebben

in conformiteit van der apostille voorfch. zonder des

eenïgzinu in gebreeken te wUlen zyn.

Ueveea Wei-Beminde* OneeHeereOodt^metU.
. Oeifebreeveii te Bmfele de t6 ds% van April

JPA Paesichen. • . .
/

'
. . , . (Onderftond gefchreeven)

' • . Maroaritha
(en Ondcrteeknd^

B j . » Co-
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U Sytaagm diênmdi m Ut jKdfi PirbcuU 4êr

•» 1 *
Copie uit een Plakaat-hoek van Zierik-

, No. 21. M. S. kopende van

1564-1569, foL 72.

• den Coning,

jiTXnzcn Rentmeeft. Gencrael van Zeeland Beoofter-

Scheld ofcezynen Gecommitteerde faluit; Al est

gen jucIi kenlyk en openbaer, dai alle tameufe libelicn

pasquiJlen eiide injiiPieafe fehrifiea zeer ichcrpeiyke

.by die gemetfne rekten op vierbeime Tan kyfve eodo

Capitale psEene^vierbdodeii zyn 4 niet alleenlylt roir code

teegens ciegeenc, die dezelve maken, comportceren,

ftellen , fayen^ en uycgecven, macr oilc voor de geene

di^ dezQive gevonden hebbende cerlboad nici en fchea-

fCOyt^ce T^nipdeii, jmaer die ia % openbeer bria-

göü ofte divu^geeren ^ ende mies dien aoude moogea
fefayncn niet van nooden te zyne Mnigc nieuwe onii«

naniic ofgebod dacr op tc maecken, des niet teminal-

zoc binnen zeekere Jaeren herwaercs ecnige quade en

oproerige geellcn hen vervordert hebben pasquilien^

/chimpigat endc injurieufe fthriften te malcBDi Bene te-

gepszommige persoonen ende daer ngaendevifi quasd
tot ar2;er, ende onder 't dekzel dat zy dacr vin niet

gcltrafc endc gcpunieèrd en hebben geweest, vcrvoir-

dercn hen 't zelfde te docne regens onze zeer Lieve

ende zeer beminde Zustere die Uan(%inne van Parme
ende Piaiftace^ oori ons Regeate ende Gouvernante
Sn pnfë laaden van herwens ome , die prindpae^fte

pcrfonnagien yan dcrzclve Landen, endc oik tegens

onze regtcn , hDOirhcid , overheid, fouvcrainiieit , ja

tc;rens onzer eygcr pcrzoon , ende dac nog arger is

tegens de wacragtige Christen Religie , fuetende en-

de tendoeraKie txy zodanige Ctiumnien j Lucgenen 9

vat»
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vaize endc verzierde dingen finH)el volk tc bedrie-

jen cnde abuyfeeren om zelve van de voirfch. re i-

. gie ende OBddntoighdid , di^ZiiP OQ^rchuldig ^yoy-c^

trddten ende afkeereo, endeoci» Uiulea by^^beroerw

te , oploq» endé Mhie tef ftecten toc «ouftific mdtt
prondiykc bederffcnisfe van d^r gant^.er Geipcynte.

Ende nog meer zoude, indien van onzer wecgen daet

innc niet terftond,^de bchoorlyke vcraiea en worde,

Soejo»c^ dte wy^iiledK aneken nèngcnerkcJiebbea

soé.wtAiCer emn OndtSf «Is om cir gèmóeneiTusce^

vrcedeende welvtcrt ;viii mse vöirieh; Imden^^ yw*
bo:jdcn en ü;einicrdicccrd, verbieden cndc inierdiceö*

rem wel expresfciyk by deezcn allen ende eencn yge^

lyke van wac Itaecc oRe quaiceic die a^yn, zee wel
ftfizc Mdcnacen als vreroéeofic uiclanders eenige pas-

qwUco j tocafe UMlen ^ ftbbnpige ofte ia^riesft

IbbrtAenteiiMetoeii, ftdlen^ componeeren ^ dtohcea^
fchryvcn , princen^, fayen , ftroyen , uicgccvcn^ plek-

iceriy inde openbacr bren2;en, divalpecrcn , ofte voort-

geven in wac talen dezelve zoude mogen.weezen te^

gMi 4»iC8ibolykfclieJtcligie-, der gmieene wtf^aerr,
«BzeJtogOtfi, hoogheid, ovtrbMd endefocrveidnicelt

tegens onze voorn. Sustcre die Hertoginne Rcgente ^

de geenc die tot adminiftraiie van den Lande of der gö-"

^meynte gefield zyn ofte ook tegens eenige particuli6-

-m perluenen, of. pnne van d^r galgiie> ea -coitfscacio

.Mn gocdMdfter confiacaüe ftad grypt , tot executie vtt
'iwdloe-pftMa wy willen ende orcHneereti terftondge^
^proccdeèrt te worden zonder eenig verdrag, gunfte

ofcc disfimulatie , willende ende bevoelende eenen
ygelyken indien ^y cenige pasquillen of dergeiyke in- .

:)oncule 'fchriften vindon ofte opraepen 9' dat zy- dezel*

van ftoiiden ten Teiftecken ^ wegdoen 9 fcbuercii

'ofber Verbranders , ofte die o^ergeeven ofte itöllefi in

taanden van den officier van der plactzc om by dcnzel-

ve daerop iccrcete informatie genomen te worden, te-

kens de ge^tfie 4i&i^y^«bovind^ zal tc h^ooim, zon*
B 4

'

der
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d#r ditf dle-0Mfie' i^lkc ptsquiUen ofte injurieirfb

fchrifcen gevuaJen ofte op^eracpt zu'len hebben, nog
Oüt^ die voor-ch. officiers^ dezelve ym^ndc zullen moo-
gea^iiooncn^lateii ziea^ x>&o van bande te ïmit latea

ga.'n^ 4p p^e t^efls dia c^eese die de vwxSAi pÊi^

quiUea^ofte uijwcufo fthofoeiiiiicc geimekt ^ geteld t
geprinD^ gclchpcven , ge&yt ofte geftrooy t , ma«r ia

openbaer ^ebrogt of.e gcdivulgeert zouden hebben ^

daer van arbicralyke geltraft ende gccorrigeerr te

IK^rden: £nd^ op dac zulke ongeregeichedd m oote*
boiriykeitojuSigMdtgelMlyke^^agcar Uyfre, ende ces»

keteiii» ofto deSiiQeiitte bec toe küimsfe komca mag

,

zoe ' willen ende ordinceren wy, dac de gheene die

verklaere 1 ende aenbrinien zullen dieaufthcurs, prin»

tCTóy uicge^ ers ofte aa>ers van de voirlch. pasquiU

ton piie • iiijttrieiM fonriftcn tegcna da Religie s

perzicm ofretottse hoogtieid o&e. eigens de fttwon vat
•onze yoirfch. Su&tere dieflertoginnelto^eftte gemadcCi
tendcercndc tot beroerte, oploop ofte fcdiUe , cnda
indien^ *t zelfde genougzacm blyke ende gethoond
word voor pris ende loon hebben cndc genie:en zullen

op d^.goeden van den gocoadoameecde Tm verre die

oenige hel^ben die fomfoe vin fesbanderc guldenoL •

endedaergeengoedeiiefizyn^^uilM wy hen diervania
der rcedelykheid doen vergelden ende recómpenfeeren

vnn onze eigen penningen: Ende ingcvaüc dc/elve pas-

jqu.llea ic^ens particuliere perzoonen geoiiekc waeren^

zullen de voicTclir aenbitngers daer van twee hondert

guldens bebben, d^Krive. te veriuieleii zoe roirtti. eSf
alles zoe verre déze ve aenbringers van den feyte ofte

misdaec nier mceJcpllgag en zyn , Ende indien zy
des iculd nfrc culpabel waeren > zoe zal hun nü:>dact

ipicte. vgirfoh. deniuiciatie ben gfibeelyken vergeo*

ven worden 9 welke onze ordinanue wjr verkiaereft

itand te grypen , zoe wel voir ende aeiHcaende de paa-

quillen- hier bevorens gemaekt uitgcgeeven ende ge-

^4 j ggcug jüc iil^ uug geoQeU ^ii^^^ecvea en-

de
-
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Re/oFiiMiemnk Zeeland itkU^JSFt^ J^Siumè* aj

de gezaid zoude mo^n worden voor den coekomenden
tyd, Ende een eynde dat van onze J^enswooidige or«

gen pretendeevea , zoe omlnedfn en tèveefen wy O
by dezen, dat gy dezelve terftönd cn zonder vertrclc

doec kundiiren, uitrQcpen, csde publiceeren alorame

binnen de Limicen van Uv^qt jnrisdiétie j daer men ge-
woonelyk 10 uyir^eping ende^fiublicatien te doenc;»

Cnd# COC QMttlM^ van diéi
procedöfert mttè déeri ptocéd^i^én tegens den overtree*

der^ by executie van den paencn boven verklaerc z n-
der een^ verdrae;, gunftc ofte disfimuïat.ezoe voirfch.

iSf dcö te doene^ mie diesfer aankleeft 9 geeven wj
V volkimmen macht, authoriiiet cbdo-aoockerling be-
yplf ODcbieden ea b^ealeD Toorca ecnm ygelykea
dat hy U 't zelide doiaode ernftelylc verftaen ende obe-

• dieeren, want ons ala^oe gelieft* '

'

:
» Gegceveo in oiizcr Stad 'fan Bnisilriè onder onze
Concre Ze^cl hier op gedrukt in placcaete den ecrftc

dag vanMeye 1566.*

(onderftond Gelchreevcn^

.
• ' By den Cooinek

(mderteekeftd)

B5 Co.
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Cofk m eeft Plakaat-boek te Zierik*

zee» Pb» JL lit S. loopend/e

1564-1560, Fol. po.

^Opfdmft. Onzen Lieven en Wei^Be^
\ . jninden den Bailliuw, Bur-
1 germs. Scheepenen en Radeo

^ - der Sleede van Zicrikzee.

- Ma^aritha by der gratie Godts Herto
ginne van EHinna ende van PiaÜanoe Re-
cente ende Gouveioaiice.

^ ieven ende Wcl-Beminden I Alzoc wy behoirly-

jLt4 onderrigc zyn^ da<^ deze vaiicheLeeraer.s ei^
'de Verleiders des vöUcs jegenswoordelyken in vceiflo

en vcrrchydenplaetzenj orcen ea quarcieren ^ her*

wacrts ovcrc vcrfprayt weezendc orades te beeter ca-

de ligcelyker \ fimpcl volk te bedricg:en ende verleiden

valfchclyke ende cegens de wnerheid derfvcn 7cggea
ende pffHiikeo dK huere predikingen ende vergaderin*

gen met Wje^ce^ ^^^9 ^nde ende confentm de Prin-

cipale Heercn van dezen landen gehouden ende gecteen

worden 3 dacr ducre zy 'c voirfch. fimpel yoxk loc

huere prekini^cn trekken ende acnhalen tot groot ver-

lies ende nadeel van hun zaligheid ende coc beroerte cn
,

pcrturbacic van der gemeente, en klynagcingen ver-

finadenisfe van den Placaten ende Terboden onlangs daer
op gemaektj waeromme bcgeeronde daer inne te ver- ;

zica, ende om dezelve prekingen ende vergacderirc:cn I

bec te mogen beletten ende verhoeden, verzonken wy
U en niet te min in naem ende van wegens onz,cn Heer
den Coninck iascen en beveelea emftelyken^ dat

Digitized by Google
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teHlond en zonder vertirtc doet kundigcn notiflcee* -

•ren endc aengeeven , alöhimè binnen de Limlten ende
bedryven tan uVcr Jitrtediftie dac tte* vilrfch. prekin-

gen endc vcr^adcnnjicii met aüeenlyk ca zyn cnde ge-

houden worden tcf!;cnsden willó van ^yne Majoll:. en-

de van ons.j^^endc xctgen^dto b^ée e^de ^osou van ai« •

Ie goede cn getrouwe ohaerzaten > naef ook tecgens

den wiHe éi»li«Mnü van-ilepHifteii^eiè^lilNffRid-
ders van der ordene dcraeivër Majelt cnde Gouverneurs
van dezen Lande^^elyk zy allen lot verfchyden fton-

den zoe wc] in vollen rnede ?ils anderzin rs 'c zelfde ons

expresïidyk gezeid verklaen eiidé verzeekcrc hebben j
jMe men oóli ^tco eMe kan by den TolrfclL

gebbdeu cfnde plflcneitn mét huéreh advyfb^ rWte^ en
• goeddunken onlangs gcmaekt ^ blykende dacr by dac

zulke boozrende vaiiche Leeraers dcnzelve Hcëren
Ridders vnn der orden endc Gouverneurs van den lan-

de grootc injuriej klynigheid ende fi^bande doen, dac

^y Koedanigc préposten j mtt^^de calumniea van hem
houden enüe fprayen , ndc» wën^ü indien gy binnea
uwen bjdryven ofce jurisdiftic cenige weet, bevind
ofte verneemt, die van de/elve Heeren dier elyke

• woorden ofte propoften hebben in 't hymelykc ofte

openbacr , wy ordiiieeren ende gebieden U in naem
endé van wbqgen synre ynlrTch. Majeft. dat gy zuHce
daer van ftraft^etide corrigeert ten exempele van an-

dere 't zy by pecunicc e boeten, amenden ofte corpo-
rcele paenen endc ftraf gel yk gy bevinden zu't te behoi-

ren , zonder eenig verdrag
, gunde ofte disfumlatic. •

Ende in t ^eene dea^ voirlch. es , en wilc in geeoeii

gebr^eke wessea. - UJ '>^ ^ Ki ^uj ' -

Lieve ende Wet-lefninde onze Heere Godc zy mn U.

Gefchrccven te Brusfele den 9de dach van Julio 1566.

(ondcrftond geteekcndj

Maroa&ita
(ende daer onder>
J># O VEILL O Br £•
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K.
Plakaaf4foek van Zie-

' rikzeé, No. JL M,S. kopetide
[

1564—1569, Ffll lOO.

Onzeo Renuneester (SciDerael vaa Zcdaii4 Beooa*
jtqr-Scbeld o^e.zynen Geoommittteniea SataoL

jfiisfQoyfy behoirelytie oaderrigt cnde geadveiteerc zjra

.dat de ongerecgeltheid 5 beroerten ende Confufien die

jegenswoordelyk zyn in onzen Lande van hervvaerts

overe^ mceftendcel procedecrcn cnde tockoomen uit

ncken van TC6le.«i9de vertobydravr&nde Ketters^ Seo*

larislw fMimsteif fBEnde SoSbMf hen Ter»

iTOifdereode ende verftoutende ;ki dezelve Landen ce

kommen, dewelke dikwils zyn opregc Ichadelyke,

oproerige^ cnde feditieufe nienichcn^ende verftoorders

(Van der g^nieene rusce.cpde vreede , hebbende om hun
^quade %tea. beroK^en iedkien .eode andere oüadadea

[vif ai;dcre I^ndcQ verjacgc, verdreevea j eode gebaar

nen geweest 5 ende nu kommen in onze Landen
deur enkele quaedheid om onze onderzaten t;c verleiden,

ende mit . hucre bedrog cnde valscheid hun profyt cn» ,

•de wioninge te doene^ .verftoorende ende percurjx^
lende by dien middele niet aUeenlyk die RttigjKet' loaev

ook deGeqieentepfteRepublycque ende alten OOM
itaet fèlfVk 't zelve zeedert hcure voiriz. aenkomlte
hervvaerts ovcrc opentlykc gebleckcn is , by die bero-

vinge ,
plundering cnde Ichydinge van veelc Kerken ,

Kiooltersy Aicaeren^ Beelden ^ Kerks ofnementen, Sa«

cnmfnten eiiclo .vaa aUe. andere hyüffb ende geemfl^
qieerde dingen , ende znnderHnge by 'c ftUIe (teen en*
decesfeeren van aile Ambachten, Hantwerken, ende
Koopmanfchappen dateer nacgevo![^;t is, cnde daer en
boovcn ducr de beroerten ende feditien die in divcr*

khe plaetaen t^en.^e Juflitie ende aUe Ombeid o^

I
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fcitacn endc gebeurt zyn in aulkcr vuegen dat zy niet

. en zouken en voirneemen , dan alle dingen in *i ver-

we? te ftclim ende Confondeercn , ende de Religie ^

Juftitie ende poUtóe onder de vocim ce bringen, daer

by gcvucgt dat dezdve Vremdellngcn sooden nioq;ea

beleydon divcrfe praftycken ende aenflaegen tegensoo-

ze voirfz;. Landen, daer uit eerlank een generale fub-

«rfie ende bederffenisie van onze voirfz. Landen van

terwaerts orerct zonde mogen volgen ende luccedee-

fen, ten waerc dat daer tc^eni bjr «s proa^trty-

ken en behuirlyken ver:dcn ende gercmediecrt wor-

den.

Soe eest , dat wy deze zacken aengemerkt ende hier

op gehad 't Advys van onze zeer lieven endc gctrou*

wen die liüden yan ooze iUedea van Scace ende Se-

creecen ende oik grooten Raede ^ mitsgaders van eenige

van onze Provinciale Raeden vaa onze votrft. Landen

van herwaerts overe;, endc by delil^cratie van onze

zeer iievc en zeer beminde Zustere de Hertoginnc. ,

VU Parmeende van Plaifance voor ons Regentc ende

Gouvernante in denadveiainde^ u ontbieden ende be*

- veelen tqr deezen^ dat gy terftond en zonder vertrek

docc kundigen uitroepen ende Piibliceeren alonmebin»

nen die LiaüLcn van uwer Jurisdidtie daer men ge*-

woonelyke is uitroepinp: ende Publicntien te doene ,

ende van onsien weegen ordineerea londe gebieden

wel ernftdyk^ dat elle vremde en ui^landige Predl*

-toers Ministers ende Leerraers van fi^e^n in deze Lan-

den van herwaerts overe niet geboóren wezende, uit

dezelve fcheydcn ende vertrekken zullen binnen ^ da-

gen na de Publicatie van dezen zonder meer daer innc

te mogen te kommen gice wederkceren op ps&ne van

gehouden ende geacht te weeaen voor wederfpenniga

oproerige feditieiis en vérftqeffdersof pertorbttem vm
de geracene ruste ende vrede, ende over zulkemetter

galee geftraeft endc gcexecuteert te worden mit Con-

fi£cau6 van bonnefoeden daer confiscatie^tand grypt

«

ver-
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crbiedende endo interdicecrendc allen ende eenen y-
geiyk eenige van dc vuirfz. iiiclandige Predikers, Leer«

. niers» eode Miiiist^r& ce logecren^ totiergeQ ofte in
huereüuyzeD Tecreecelyk ofte openbaaDykcn €e ont-
luHiden op gelyke punlcb Itraf ende Confiscatie als die

principale dclmquancen, verbiedende uuk ^Ik' ondcrzao
ten ende den Jni^czecrencn van onzen voorlz. Landen
Tan herwaerts overe (e gaea oite beuw Tioden m ceni-

KVeisaderiogcD die zxAkü vteBoAm en uitiandigea

oden ofte befcheyden ofte daer dexelvia Prediken
zullen , ofte met hen taele ende fpraeke te ioudcn ,

confereercn ^ ofte Conirauniccercn op px*nc van gehou-
den ende ^en^i te worden voor medepiigtigen , com-
plicen , ende &uiteurs> ende oircr zulke gecorrigeerc

geftrafc.endo gepunieeit te wonlcn^na den heyschT&a
der zaekeo*

De vüorf/.. Confiscatien ende pccunicelc boeten te

bekecrcn ende appücecren de een derdendecl t' onzen
proufTyte , dc ander derdendecl tot proufy tc van dea
a^nbrenf!;er9 ende 'c derde dcrdended tot ptoufiyceTaa
den Officier 9 die de apprebenfie, calaageeringe, ende
executie daer Tan doen zal , willen en ordmeeren wy
dacr omme wei expresfelyk. nJcn Rcf2;t eren ende Offi-

ciers zoe wel van ons, a!s van onsicn Vasliillen , dat

zy t^ens den delinquanten code overtreders van on*
sen jegeeswoordige Ordinantie ende gebod ftvaffelyken

'

eode rigoureurelyke Procedeeren by excende van den
paencn voorfz. zonder gunlle, disfimularic ofte verdrni:

op paencda: wy die ongcreegekhcid ende inconvenicn-

ten die te dier zaekcn zouden mog^en gebeuren , ende

toekomen op hen verhaelen zullen, nuugaders van pri*

T8de van huere Oflklen ende andere exemplaere oor^

reftie ende ftiaffnade faulte die men bevinden aal by
hen gecommitteert tc zyne, I)e> te docne mee deezer

aen kleef gceven wy u en den voorfz, Regteren en Offi-

ciers volkomen niagt« autoriteit > ende Zonderlinge

bevcl:oacbiedtaca beveelM eon jrsDiykedat^sy U eor
de
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Rifarmaiie vmZeitand indiXf^L EimilL 3f

de hea ^ulks dooide ernilelyli retSlMm nte 6bidifl»>

rcii9 wantoDsalzogqikft.

Getï;ceven in onzer Stad van Brusfele onder onze Con^
tre Zccgel hier op gedrukc by Piacace den 8 dag van

OOobri is6p.

Condcrftond gcfchreeven^

By den KoniACk jj» a&yofiaiUod^

(en ondertekend.)

D. OVBRLOfiPS.

L.
Copie uit een Plakaat-boek va» Zie-

rikzee , No. H, M. S. lotende

iSH—^^5^9i ^oL 339.

Phiiips by der gratie Gods Koning van Casdlien enz*

V, Allen den geenen die deze jegenswoordipo

zien zullen , Saiuyc. Aizoe wy by aUe laofelyke mid-^

delen doen beneerftigen om te verdryven ende excir*

peeren alle- Seften en Ketteryen eo&trarie onsen byU«>

gen Catholykfe fjeloeve^ en onzer Moedere der heyli-

ger Roumfche Kerke, die -/.cedcn een gc Jaeren her-

waercs in onze Landen vnn herwacrcs overe, 7,0 mee-
nigvuidiglykenopgelLomaieay gedivulgeertt ende ves-

^Kidsyn 9 cndedat om ce renedieeren jegens 'cvoiK*

aeT ^ ende onderhout deraelver Seften ende Kectery*

en, wy van noode bevinden onder anderen order te

(tellen op 'c (luk: van de Bouken volgende 'tgeen dacin

\ bylig Goncilium generael iestmael gehouden binnea

4e amA vu Tieacie daar jam venieiiJ» t/mmtf by
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fletser Cathalogum gereprobeerde «ide verbooden
Büuckcn toe ten welken wy zcederc een appcndicem
hebben doen vucgen by Advyib van eenTgc Bisfcoppen

Pc^la;M) Dodtoren ende andere geleerde en ootable

penoimgien , inhaudende die Bouciccn dio in 't voorlz.
' ConciUum niet bekend ofce als doen ten voiffchyne al

nog niet gckomn^ici] en waercn, Soe esc dat wy 't zelf-

de aengezien^ en op dat een ygelyke inacr weeten, hoe

hy hen voortaen rai moeten vuegen en regulecrea

aeogaende de gereprobeerde en verbooden Boucken,
hebben by Advyfe en deliberatie van onzenzeer Uevcn
en zeer beminde Neeve Ridder vm onzer Orden Stad-

houder, Gouverneur endc Capitcyn Gcnerael in onze
vo( rfe. Landen van hcrwaerts overe, die Hcrtoge van

Alve^ Marquis van Coria &c. £ade van onze Lieve

ende getrouwe die luiden van onzen Raede neSenshem
Terordent, geftatneert, en geordineert, Itatueerenen

ordinecren voir Edidl ende gebod by d€zen ^ dtt tlle»

Bouckcn die by denCathaloguni in *t voorfz. ConciUum
van Trcnte [rcnaemt, ende den appendiccm t' onzer

Ordinantiegemaekc enacn 't zelve Catbalogumgcvuegtf

ende geannexeert, gereprobeert ende verbooden zyn

»

bynnen drie maenden na de PublicKie van dezen ver«

brand zullen worden zonder dat me dezelve voortaen

zalmogen drukken ofte printen, vcrkoopen, uitgce-

ven, diftribuecren ofte by hem houden , ende dat die

andere refteerende Bouben die al nog zyn te Corrigee-

ren ende pufgeeren binnen denvoorfz. tyd geexhibeert

ende ovei^elmigt zullen worden in handen van die van
de Weth van der plaetzen mit ten Inventaris endc Spe-

cifiaitie van dien , dner van die van der vooriz. Weth
gehouden zuilen wefen te adverteeren endc verwitti-

gen onzen voorn. Neeve den Hertoge van Aive ofte

dieo van onze voorb. Rade netoia hem verordent om
eenen bequamen ende gequalifeeenlea persoon geeoOH

mittcert te worden om dezelve Boaken te rcpur^ee-

ren 9 alles op de p«ae boeien ende bccukêii bepeepea
in
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indefiacaten ende OnKnaocien van wylen Hoogofiiii

Ijrker gedi^ceo die Kyzer Cbaerle de Vyfito de» iieeiiie

6Bze Lievte Heere énUe* V«dcr wiens ziele God |;ena*

dig zy , srenKiekc op \ ituk van der Religie cnde zcdcrt

by ons geconfirincert cnde bevestigt ofie andere die wyr

daer op naamds zoude mogen maeken, ombieden dacr*

«meede teTeeleQ onzen Ueven code getrouwen die^

Hpofdprefideotenen luiden van onseftcreten ëndtfjetra»-'

te roedeCanceliercndcIuiden van onzenRade In Brtbant/

Stadholder Praefident ende luiden van onzen Rade tot*

Luxemburg ^ Scadlioldcr ^ Cancelier en ioideu van onzen

Bade in Gelderland, Stadhouder van Limiioig 9 Valken*
burg^ I^éihem» endè andere onze Landen van otrevf

naze « Gouverneur PneMenten ende Luiden^ onien
Raden in Vlaenderen onde Arcois , groot Balliuw van He-
negouwe, en luiden van onze Rade te Bergen, Stad-

houder Prsefident ende luiden van onze Radon in Hol-

land^ GoiiifeiMur , PrsTtdent ende luiden van onzen
Aade te Nameh • Stadhoidèt Pr«(ident ende luiden van
ónzen Raden in Wesland, Stadhouder, C^czelier en-

de luiden van onzen Rade m Overrysfel , Leiirenanc

van Grocnini^cn, Stadhouder PraefKlenr ende luiden van

onzen Raede te ütregt. Gouverneur van Rysfel Do-
nay en Aithoif , Piwroost vn Valenthyne, Balliuw

van Dornycjte ^ Rentmr. ,van Beweste en Beoofterfbhcld

in Zeeland, Schoutet van Mcchclen, ende allen ande-

ren onzcRegteren^ Jufticiercn, Officieren ende Ampc-
luiden ende die van onze Va'allcn ende fmnclreheeren

dien dit aeng&en zal huere Scadhoudere ende eiken van

hen byztHidere zoe hem toctebooren zal , dat zy voorfz.

tegenwoordig ftacuyt gebod, ViMBt ende Ordinantie

mitsgaders vooriz. Cathalogum van de gereprobeerdc •
ende verbooden Bouken gcmaekt uic voorfz. Conci'ium

van Trente, mitten appendicem van dien, van (ton#

den aen doen uitroepen ende Publiceeren een ygelyke
binnen de Plaetzen , Vlekken ende Limiten van zyner

Jfuj)sdi^ej daer me;^ gewoonelyk is uitroepingen en
C pu'
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publicatien te doene , op dat niemand émt vf^ igliOMU

tic en zoude rnog:en pretendcercn , endc voorts de^cl-

Vfl <H|dfiftlot^e ea obferveeren doen onderhouden en

^IffiMry^cn oa heiire n>me <^ anboude^ procedeerw-

d0 169 doende procedceren tegens don omtteqdm cft

on2;ehoorznme by executie eiide p«ne iMtrea gemend*

oneert. Zonder eenige gratie , gunfrc disfiraulacie ofte

V(srdrag5 Des te doene met diesfer nenkleeft, geven wy

^Dzelve en^ eikm van hen berunderevoitoam^magt

foiftorU^it /BiOd^zuaderliflget^^

Ontbieden ende beveel en eenen ygelyke dat zy hea

H zelve doende erndelyke verItaen ende pbe^eeren
^

imnt odg alibe gelieft. /;
'

Des 't Oircopden l^ebbQn >vjr op^eif Zegg^ Jiigr

4oen taanggen* »

' Qegeeven iii onzer Stf4 van Bniifflo dm i5dag van

Februario in •t Jaer onzes Heare diiyzent^ bondert

Degen en tzestigh, van onzen Hykcn te wetenc van

Spanjcn , Sicil^ea^ 'c yyftiaa4e • eode van Napds

Buyten op 4f pipye ftpnd ^^CciMTpeyea

By den Ccminck. in zynen Racde.

(En ondergetckcnd,^

^^-^ »^
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uis een Plakaat-hoek yan Zie* .

rikzee , Ab. Zitt M. S. hopende

1570^1585,^53. !
mm

Transl^et van de Ordinantie de-'

daiatx)ire van2]rBcKon. JMaj.

op dè ConlinTKtiè en ofule^

hpudenisfe van de Ordinan-
*

. ti^ wylep der KyzerL Ma^
g:maekt op 't ftuk van
dü^ in 't Jaer X550.

Pbili]^ by éfn goMi^ Gods Coninck van Caftilien enz,

V.' tUa 4e9,gè^6die dezen j^eoswoord^ adei^

^fullefi. Saluyt. .AJioe altyds boven alle zaken zorg-

vuldiglykgepoecht hebben om ons hylig Christen geloof

endc Catholykfche Religie te maintineeren , hanthouden

ende ^pa obferveeren onder die onderdanigheid ende
gehoorzaemheid onzer Moeder der hyligor Roomicher
Kerke toeftacnde en behoor^iidej hebbende) tot die^

eynde tot veele en verfchyden ftonden fcïierpelyke be-

voelen dat die Ordinantie, Edid endc gebot by wylen
Hoogloffelyker gedagtcn die Kyzcr Kacrlc onze Liev^

(ieere ende Vadere (wiens ziele Godt genadig zy} gep

decreteert tot extirpatie van de Se&en ende Conièrva^

tie van den vooriz. Oatholy^re gelove in onze Neederr
landen binnen der Rykftad van Aagspurg vernieuwd

,

den 25 dag van September in 't Jaer 1550. Ende by ons

geconfirmeert in onzer Stad van Ghendt den ao dag van
^Dg^sto in t Jyer 1556 d?^{ navolgende, onverbreekq*

^ Toprü^ 44140a opdefbouden ende gepbreiw

yi^/^ zoud^ worden in alle beure poinftén ende mj^
Jtoi§9 l^. s Pi9y^iS6 end^^.iptWÜc zop

: , Ca wel
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wel bv brieven als anderzints tot reële en vcrfchvde

ftonJcn doen verilacn cndc té kciinen gc^ceveoaaa de
Gouverneurs , Siadhouders^ Steedenv, Magiftraren ,€ti-

de WeijUHi4ar«4cr ftrot)rrz. Laadea zimderUpge voor en
gcdaurcadè die tr^uli^len* dQs'bogtans iiiec t^enftaiai*

de^ zyn wy berigrwdc geadv^eew dat Jeenigo zou-
den willen \crllaca 't voorsz. Edict gcla^pjiidccTC, ge-

fchor t , verandert, gealtereertofce immcrseenigcpunc-

cndc arcykelcfi van dien in twyTel gclleld tc zyoj
OQder dekzel van-zeekere andere £di<^enj Statuyten
PJacatcn of gelyke proTifien. Soe 'est ^ dat wy de za-

ke vooriz. overgemerkt , hebben gczeid en verklaert

,

zca:^en cndc verklacrcn by dezen onfen gebode , Edift,

en eeuwige Wet, dat onze intentie no!t e:ewcest is , nosc

oit en is, dat de voorin Ordinaniie gemaekc binnen dea
Rykftad van Augspurg in Jaer 1550 ais vooren COC

eenigctyde gefuspendeert , gefchorst^ Terandert^ gcv

altereert nop: ia twyfel gefteld gewee.t zoude zyn in

delen ofin ceni2:e poinica van dienze, in wat vuc^en
ofre man"'erc 't zelfde zoude mogen \\'ee/,cn , maer dat

onz e willen altyds geweest is ende al nog is, dat de
zelve Ordinantie pnecildyk geobfervoert bewaerc ende
onderhouden werde j niet tegcnftaende eenige Ordinan-
tiën gebooden en Edïöen Siatuyten Placacen ofcc ande-

re provifien tot wat refpefte dezelvv^ geniaekc cndcg:e-

publiceert zouden mogen zyn zeederL den voorfz. tyd,
ende Jaere 1550 alwacr 't ook zoe , dat die onder onze
naem ende Zeetel ofteanderzintsuitgegeeven^ geema*
neert ende gekundigt waeren , tot alle welke ende tot

c kc Min dien indien 't van nooden zy, wy iec:onswoor-

delykc mis 't zelfde t'onzer kennisfe gekomen is"' uit

onzer regeer wctenfchap, authoriteit ende voiieougc
gederogeerthebben en derogeeren dezen onziniTOorft.

Editte als geweest zyndeen wezcode binten onzefTwik
Ic ende meynince, bevedende fliie onze Regteren Ju-
fticicren endeOtficieren ende dien van onsfen vafallen,

beure Siccdctoudeicni code eiken van iicn die voorfz.

Or»
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RgformatU van Zeeland in de XfHi. Eeuwt^, 37

Ordinantie binnen Augspurg gcmaekt in 't vooriz. Jaer
1550 ende by ons in den |aere 1556 gcconfirnieen zoc
TOor£^*\S9 ^fofM^pelyke en ten ecuwïfrcn dsiege tc on-
derhouden ch obfervecrcn in alie heure punctcn ende
arcykelen, zonder cenig weder zeggen ofrereplyke, zulks
ende in dier vougcn als dezelve gepubliceerc is ^e .veest

,

en dac 20e wel in de geincenceerde en hangende zaeken
al^al oog te incenteerenf procedeerde tee^rcns den
overcrceders by reide executie ^an de pasnen boecen enr
de amcnden daer coc gefteld zonder vertrek , disfirau-

lacieofte verdrag, ende zonder hem te arrefteeren op
eenige vootleedene zaeken, agreeerende, ratificecren-

de ende confirmcerende voorts indien 't van noode Vf
alle Procedueren^ Sententiën, ende Vonnisfen die in
conformiteit van diere voir den voirleeden tyd gegee-
ven zy.

Ende des T'oirconde hebben wy deze je2:enswoordige
geccelcend mie onzer hand ende onzen grooten Zeegel
daer aen doen hangen. Gegeeven in onzer Stad van
Madrid den 9de da^ van Mey in 't Jaer onzes Heeren
1569 van onzen Ryken , ce weten van Spaengnien Sici-

lien enz. 14de. ende vaa Napels i6de.

^On^ergelchreevenJ

PaiLIFS.
^
Op de Plyck ftond gefchreeveii

By expresfe Ordinantie van zyne
Majt. (ende onderteekent)

J. COURTEVILLK.
Ende wacren dezen Briefven bezegeld met ten groo-

ten Zecgcl van zyne Majt. in rode wiisfe ende dobbcle
fteerten tan hangende.

fOnderftond gefchreeven)
.

;
Na voorgacnJc Collatie bevonden

concordeerende.

: By My
(Ondeneekend)

cj i C 3 - - Co-

*
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33 Syktagjett clieneiide iétM Km
N.

'

Copie uit het voorboden hoek det

&tad Goes JFoL 78.

Alzóe Bailly , Burchmr. en Schepenen defcr Stedfe

Van der Goes^ by zekere Misiiye in dace den 4
^ Juny laeBtlcdM gelbreven nyt htt Coniptoire van Be-

wescerfehelt van w^gen d' ExcdleUde vdï) den Hertogè
TünAlven SLadhouder Gouverneur, en Capiceyn Ge-

Aerael van defe zyne Majefts. Nederlanden, fltc. belnst

es geweest^ dat alzoe in vele Steden en plaetfcn die

beylige Sacramcncen des altaers exi uycerften Wytfel^

jliec én werden veri^lAbapc en gedraegien by der iti^
ten met cerWkeraïWieyt ende r6^rentiè> alsbetticrtpt,

by den voorfz.. Hecreii Bailly Burchmr. ende Sccpencn

hier inne voirfyen ende oirdene fceflelr zoude werden

nair behoiren^foe c^c dat myn Ileeren Bailly Burchmr.

én Scepenen voirte. ^ ommë in ffundt voir&. es ^ be-

boerliekèn te i^oirfienè , geardonnéerdt hebbeh ^ éoAé

ordonnecren midcs defi^i, dèt alle Borgers en Inwoon*
d^rsdeefcr Stede ende heure vryheyt , in wyens hu-

fcn cenige iyckcn fyn , die be^reercn fouden ecnigc van

de voorfcyden heylige Sacramenten te ontfangen^ofce

geadminiftreert te werden, zullen gehouden wefen aien

te fpreken ende te vörödvertceren tert roinften vyere
van de naeste gcbueten, omme tc convoycrcn cn ver*

fclfcappen de voirrz. ctrwacrdigc heylige Sacramenten,

als die fcive gedragen fulicn werden by den Palieren

cft andere gheeftelyke perfoonen , totten ziecken , de-

ivelke gcbueren ooge cn zorcbVoldig toeQcht nemen
Ibtfen g^aende metten voirFz. heylige Sacramenten op
die gene die voorby op die ftrate lyden oft ftaen in

heurl'Cdcr deuren, ofte voir haren hufen oft zy ceni-

ge quadc factie woirden fpreken ofte maniere doen tOC

onwaerdichcyt van den voirfz. heylige Sacramenten ^
ende oft zy zien boiren ofte gewair mogca wtrdcn ee-

Qige
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aig» fantelMfe ftr^eiiy ende zullen «Irfik gÜMitéii

Mn gehouden ayn dair ym die erwertinge' te doed
acn den Hecren Bailly , Bui chmr. cnde Schepenen ^ en*

de dit al op arbitraele corrc^ttie, omme daer van die

QOtt^Sdt ghedaen te worden nair behoorcn^ tot cxein-

frfe Tan aadoredi nair exigentie van de ftukkeiL

By deze publicatio ftaat geen datum , doch in

zelve boek volgt immcdiaat cea andere

Bublicade van den 19 Dec 15699 en zal

dus apparent van dien cyd omtrent vi^ezen.

Exti^aB uit het Redster der Rejih

lutien der Stad Goes beginnetuki

met 1572, Foi 20.

Alzoe het Oodt den Heert Almacht^ heeft belielk

den allendigen fttet en teken van delen Neder*
tolden aoè verre te laten comen dat mon nu op defeti

tyc vergadert is om de jegenswoordige troubelen, in-

lantfche ende intcfline oirloge dye daer dus lange ge-

duert hecic cot grocte bedcrffenisTe en ruyne van dymk
ende atten borgcrs ende iantfaten te Aderen aillen en*

de nödöTlcggen ende dnf'defelfde landen te bringen tot

een ecuwygcnpaeys, accolrt ende eendrachtighcyt dair

ons goede hope thoe gegeven werdt eer lange te mopen
gcfchiedeh, maer want defe eendrachtiii^hcyt principa*

Vyclc ende geheel dependcert van Godt de Heere Al**

ÈÊtóktS^ 3 cBe tvelckede herten van Conuagen ^ Prin*,

e«R Overheyt en atlen étsk meufbhen In zyn ftlmogen-

den handt ta^ft cnda deièifdê verkeerea ea Rdieii

C 4 aU
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alzoct zyn Goddel. wille goccdund, is daerommcgro-
telvcx van noode zyn penadc endc groadeloo'e bnrm-
terüciieyc-aen cc roepen cade iunder ophouden t&\3êA^

op datzyn Goddelyckfln wiUe zy FQirft.cioiip

beien , inlaikirche en inteftine oirloge neder te.kggoa
ende ftillen, en de herten van de overften zulcx te
vernicurwcn cnJc dirigeren dac fy mogen gemoveert
worden om eencn eeuwigen pays accoort ende cen-

drachcii2:hcyt in defc arme dc*olacc en bedroefde Neacr-
landen ce (tellen , col fyn Goddelyke Majefts. lofende ee-

re^ ^licheyc van 2ynen volcké ,msc voorfpoec ende wel-
varen van dcTcn vouU. landen van iierwacrcs over; Soe
ist dac myn liceren B. BB. ensf. dezer Stede van der

Goe. al.cn burgeren ende ingefetenen van dycn wel
bebben willen adverccercn ende vermaoen, ende niec

te min vsn wegen 'beurder oiBcie ende overheyt ordi**

neeren ende bevelen , dar iV' hun ftellen in ftaet vin
!!;racic,en niu vaneen, abllinentien bedingen ^acimoes-

en fuflTrngien &c andere dcuchdelykc werken Onfcn
Ueere Godt Alniachcigh aengcnaem wcfen^ ootmocdo-
lycken biddende 3 dac z^n 9oddelycke goederticrent-

beyd believc over fyn volk bermberdch ende genadich

tt wefen, dye dus lange in groetc armoede^ roiferic

ende benaiuheydt ge ceft hebben ^ en fyn Goddcl. gra-

cie in der herten van den verfacniden wil fcorten, dac

zy foe wy^lyck in.defen paeyg ande accoirt te ira&ee-

ren ^ mogen arbeyden en belbignecrte , dac daer uy

t

noogen fproycen een eeuwigen paeys eendrachtlghejrt

en wacracbngiieyt des ghcloof>, ende 't felvc vart alle

beruene ende macn verhoer;,Qpde gerefervcerc wer-
den , op dat wy met een oprechte aftedtic, begeerte

* cn devotie ons e<»drachcelyck COC lyner heyligen dyenat
inpgen yeugen ende cmplooyeeren 9 hiebben de voorn.

Heeren & BB. ensf. geordonneerc ^ dat< men op Bond»»

pc nnestcomcndc zal gacn Sulemneel pr.iceslie generael
• merccn iiouchwccrdigen hevligen Sacramcnc , bevelen-

de daifonune aJlea t^geren endt^ logcfeteaea oud en-

do
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ét jonck hun te veugcn in de voirn, procesfic zoe met
toirctfen , kecrfcn ^ ende findcrs zofe dat best m joielyck

zai i^ya^ snde den bcyiigen ^ndacli vyeren ^ nair be*
tarnen f.adec'de^ m cenige gebette ce wiilen blyveaL
Aft«n den terfteii Murdi Ao. vfScilo cogunuiii *

Marg. ftaac) gepubliceerc ten sdvea dage maende
en jaere als in texivu

p.
Bxtraii uit het Register der Re^
JoLder Stad Goes begirmendt

met 1574. FqI 5 getetkend D.

' Reverendisfimo in Christo Patri et Do-
xnino domino deügiuto i&piscopo Middel*
burgenlL

everendisfime in Christo pater , Serenisfimus rex
J|nV. Cathoiicus Dominus noiler Qemenüsf. uü non
ignaruj vix ulium opus quancumvis pium ac Sanftum
tam ausplcaco iochoari posre, qaam varionim hominuoi
mendacium pcrverft Judicia , quin imo eciam fubdokiff

eorumdem ad fubvcrfionem tendentesconatüsplerumque
incurrac, ita qu >que fuperioribus menfibus cerrioratus

per iiteras (fni) lianfti oratoris aliorumque Miniftorum f
in curii Romana refldeitium , nondum conquiefcere U«
los, qui freu toekuo qui^ üducU ecu praecextu daaral
acccpti, ftacim vel ab ip(b initio ercólionis novorum
episcopatuum non minns ardenter quani obdinatè fcfeob-

'

ftioueiruj^^ iioiiipocuic, pro oSi&uM debico^ et coii«

C 5 ; ftaa«
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4» Sfktééeé éUÊHÊ^m êmÊSmJMtÊ»^
1

fttntisriino in veterem Romanara ac vcre Catholicam re-

iigionem affcöu nullatenus praeterire, quin iterate ex-

erientibus ejufccmodi oppoficianibus proTidenter occur-

mrtftudeaty pnntt mnos pcririaGiiit iD^gte s. Mtjcfl»*

ti noüB injimgere qtuttems *cs |teinia xoofilü primi
i<fcnieiminüiüftrumcooplftrem cujus dudu ftudüsque

ac diredtione univcrfS publica ccclefiaftica negotia , teifi

prafentia quam futura acfignanter folidum ftabi I imen turn

iupradi^ere(^onis ut omnium deniqueCapitulorum tum
Catfacdfalittm vm Mecropolitanorum Concerneatia Uni-
tBSmtèT in pofterum dirigi dcbeant^ Hd quam quidem
fiinéHonem non fine nmturil prasvil deliberetiMe quan-

doquidem cooptandum duxcrimus Rcvcrenduni ac fincere

nobis dileftum Johannem Fonchium ad Divam Mariam
apfti Tia|€Cèeates pra&poütum et archidiaconiim ac difti

cóhfüii privaüCoftfUiarum, aequaquam pratereundum

>Mi4èrabuB j t]UUHi ejusdetn aoilr» ceefteiciQnis te per

Wkck no0tm eertiorenl rdldertiiiui, -quocirca permdct
te tuumque capitlilum requirifnus , nee non regïi auótori-

Sm qui hac in paree fungimur , etiam prascipimus et

anöamu^ üt (icubi posthac fimilium nef:;otiürum occa-

fio fefe abcuierit velicis dt debeeos eurfum vcilrani rec-

tk dirigere ad pmdidlum dominum praqiofiom FooM-
fpecialiter ad ida difta 8. Majeftate delegatum^ qui

tand dubic et böJii publici , nee non Juxta veram in -

tcndoncm ejusdemS. Majeftaris eademipfa qualhicumquc

tandem negocia luerint in pofterum direcSturus crit ncc

llDbicaredcbetis> q^ms Uia propcer neceslariam fuffra-

l^tkmctai AoasoritatiÉ rcgte noA mlniis ad teiliorett

IfupecmiQueiKx , quaAi ad joftum Aiblevncn vMtoruii
éxtraordiftariorum fünuuum Vobis nonmediocriter pro-

futurum erit ^ ut nc hoe taceatis quod di<fta S. Majefta^

pro confcrvatione juris parronatus Sibi notoric compe-
tcmiê pim eon(tituerit ^ non Mum vobis cooperancitt

«iliamr^ verum etiam (Uum natten eoojuagerekion»
'iMw.fiiinilidbQi IttMlis qui ddnceps twn tw tom Ci»
-pkull tui nomine apud Tedem Apoltolicam craiflandi tt

• - . . pro-
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promovendi erunt , et obid t:ommunicato Confilio pla-

ne opuseft ne concingat vos potentia adverfariorum <^

ïam pridem regio Öiteorè iraure nmtrot charisfimb ex

urbe ndbis per^crt^ «ft dé üè^Wttfis OdAëesfMiilMus

per eximium Leodienfiuni Contra epi«copatus Ruretnon*

deniemet Namurccnfcm impctracis, (^üibus nifi juftio-

ribus r^cdiils obiritoi eacor iiaud ie v è Subest periculum

quin etiam Cecm» yicbm.^iif^op^êw^V^ «4p ct ip&m
quoquemachiivim Uniyerfis ereAiooismvonim episco**

patuuru vehementer Snt éSrlciitlirdk , ïJc cbncusfuras »

nolumus praecerca te ignorare quod quemadmodum pu-

. blica ecclefiarum negotia citra fumcus ct expenfas in cu-

rü expUcari nequeant , ica & intentio didlae S. Majefta^

da de fe rcfm quod iftiusmodi Sumtus necesGurio éisêe

gandi débont flippodiciri a posresibribus didonm oiglê^

copatuum ac ipfis deniquécapituüarèfpeftiTe, prout et

ratio cc fumma aequitas poftuïare videntnr , quod onc^^

cogacur fubire is ipfe qui proventuum commoda féntit

,

ac fruftuum perceptione poticur. Cupimus autcm con<^

tena barum lioilrarum Ucterarum ec veneiabUi tuo Oa^ ^

picalo oómmunicari ynee non utrivsqoe Teftram r^^oni
nobis referenda ad diftam DomUlum praspoflnifli ewAk
primis dellinari , quo habeamus quod diéla S. Majeftatl

de promtitudine obfequii veftri refpondeamus
, poftré*

mum eftut profperrirac in Chrifto valeas;, datum Ant-
*

Verp4« 25 Aprilis 1575, Subfcripuim erat, DoaLuya
de Requefenif et imilco ioferius j

BenL

Digitized by Gopgle



44 Bytaagen dtmiaéf te» éttKm Pirkuddèt

Q.
Copie van zekere Apojliüe by Gouver-

neur ende Raden 'sLands wn Z^e-
' landt , gegurU en verkendt den

Minister en Ouderlir^en der

kerke van Arnemuuien tot

bebouj derzeiver kerke

als hyer nae volgt. ,

, In *t Registervan diverfe oude en nieuwe

Aden» berustende ter Griffie van de Hoe*
ren ^t«i van Zeeland FoL 194*

GcniverneuTS ende Raden confenteeren die yan Ar-
ncmuidcn tot Reparatie ende ondcrhuudinge van

heurlieden kerke ^ eerst in Stede van de drie zoo vier-

endertich gemeten de ^ourfz. kerke toebehoort iieb»

lüDde^ ende ais nu de gemeene zaake vercogt ^ zei

Itoodcn pQOxm Vis* 'sJaars ingaande van dato dezer

;

toorcf dat £y ten zeiven fyne zullen mogen genieten 9

den ftuyver gefield voor de gcquetfte op dc Tonne
Biers , ende daar van ook Dophenc hebben van den je-

|:enwoordie:en loopenden Pacht 3 mus dat zy ook 't

eynde van den zeiven Pacht- expireerendo den iaatllcn

deser aiaandt » noeh eenen ftuyver zullen mogen zet->

ten op de Tonne Biers tot behooflbn als vooren , endè
dit ailes by provifie ende tot wederroupen.' Aldus ge-

daan totMiddclburg in 'sLandts Raedt op dcji 1 2dach Au-
gust! 15c. zeven ende zeventi<!;; My prefent, ondcrtecs

kent CAYMON. Onderftont gcichrevcn , gecoilatio«

neert jegens 'd Orlginale Apoftille , ende daar mede
van voorde toe v^rde bevonden aceordeerende ; bf
My ende geteykent. J. CANNOtE.

Co-
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Ccpie uit het Regifier van dwerfe Oudé

, en NieuweA^en berustende ter Grif'

fie van de Heeren Staten van Zee- •

landJoL 229. ver/b , en volgende,
«

Aan d£n 3is$chop van Uttrecht.

Ëdele» Eerwaardigfte, Wyise, Discre*

te en Zeer Voorzienige Heer, endc
Vader in Gode*

Op onze leste Dao^ficn gehouden tot Middelburgs
zy ons gedaan divcriche kla^ienovcrecncn Heer

Jsm Scryen , gepretendécrde Bisfchop van Zeelandc

,

«ade over zyne Ofücieren , zoo van nieuwigheden die

By loyden doorgaans geplegen hebben , ende als no^
condnueèrmde, in de plaatfedaar die GatfaolikeRoom*

fche Reliï^ie geéjcerceert wordt tegens dte privilegiën

ende oadi? manicre van docnc , als doer dycn hy adhe-

rent is van Don Jan ende dyen niec rcLrenllnande zyn
volk dageliks mee hem Corrclpondencie houden, ende
vit zynen naam aldaar noch hun oceupeeren ende com-'
mandeeren. wefk ons dunkt te wezen niat a leen*

lyk zeer prejudidabel , maar ook in deze Conjonftorë
geheel periculeus, ende daarom ons niet langer te ly-

dcn en ftaet , aangemerkt principalyk dan die Generale

S^aaten van deie Nederlanden, wecrendc denleuwig-
^ heden van de geregeerde Bisdommen, hebben die Ou*
dc Jurifldiftien ende Posfealien in reële plaaczen gere^
ftitoeerd » gelyk ook nacr de pacificatie van Omdt
meer dan redenen is , om die privilegiën alomme te reïn-

tegreren, Dcynvolgendo isOns Vriendelyk begecren,
ftlzoo van allen ouden tydcn Zeclant geweest. Is van

bec|(isdom van Uytfochc^ ende dat 'i aelvo behoort
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gcreftitucerd te worden hHIe plaatse yfm «ync Jarig-

diólie , daar dic nacr dc voorlz: pacificatie Stad r grypc^

s^fs fIdèrs y^ géd^i^^s^. ds^t Uw R .geüi^ve hi^r recht

en^e Ampcgadè tc flaan ,
^ndc daar inne te vcrficn ,

gctyknaer Teehlcficlei«^chwb€hooK3 pfincir^Kk ten

eyndtt*^ ^\ ge^^^n ^ym^ i5^i#*^ftp|ffen
anStivyen, ende fufpe^e pcrfoonen, n^qntlyfe den
"Vicans pronnor endc Ti'^kin. DenFiscaci, dén No-
taris, ende nndere ^ \ nc OlTiCicrcn rppg^n terftond zon-

der üpfpraakc verzonde n worden uit 'Eeebjidt , ende

Y^^f^fr^ tepenf alle verra^^iten cnde oproer-

te , jifOT ïp^ pyie^ E: m^t Oqa ict^uldig die ^andc me-
éc iaan te houden ^ ofte anders, endc oy gehred» Tan
't zeh c zouden wy genood/aakt wefen dalir inne voor-

(Jere te vcrficn
,
gelyk den dienst van God cndc gemc^

^Q Welvaart , ende V^rcde wel is vereyfchende

Edele, EcrwaerdigftCf Wy»e, Discrecten, caZeet

YfPf^^ige Herren/ hier mede Uw £: den Heere be^

vealende» biddende denzeiven die te gefparen in een

U^nck zaligh Lcvcri. Uit Middelburg den XXIIII Mam
ty 1578, onder (tondgefehreven. Dic al O vv II; gocd-

"Willigc ^t uwaarts bercct naar Ons vermogen. Die

^xacen 'sLnnds endc Graaficbpb^yds van Zeeianu ende

ipt hunder prdonnancie» • *i a-
*

I
' ^ — " - g - - . j ^^^W

. Edele ^ Emtfesce, Eerzame , WyzCs Voorficbtlge/

ÜL. Mi^five van Middelbui-ix den 24. Marty delcs Jaars

aan Ons 2;czünden , licbbcn Wy op gisteren aan den
4>yond onttangen , nopende divcrfch-e klagten over ets

nen Heet Jv^ Scryen,gepretendeerde BisËtiop vanZm*
^

tandt* ende over 2yne OIBc^ren gedaan met ollea broer

'

deren Inholt , bier onngodig te verfaaalen ; gemerkt
ijan dat Ons tot nog toe niet gebleken en heeft van die

Conlirraatie ende Confèrvntic des gcmelten Strycns ^

4ie ook van Ons als zynen mctropolitaen die gewoon^
iy^e benedii^e nyet ontfangen heeftf zoo ia os» §9»
«e Jyrii4i(&io «f Q&ósim dvwac^ ovet dm wAxm
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Stryen ende Zyne Officieren noch ter tyd competecr
wnde. Voorts aangaande die conclufic uwer Misfïvei^

is openbaar ende notoir dat pauielyke Heyligheid met
rype Deliberatie ende gemeenen Confent Sasri Collepi
Cardinal: een eygen Biadom Md«F Ocdtadt tuiüyt^
fWtoigedüMolirdert geërigeer» lieeft ^ im tégen Wjr,
wis derbeyligen Stoel van Roomen medt Eed én plicht
irerbonden wezendc niet en behooren te attenteeren

!

'c welk alles ter goeder Andwoord wy ÜL. neyt en
hebben konnen verhaUen. Die God Almachtig langè
Wetarende wU fjfmÊpa teiBuwigerZUighdd. BitSk
«^ymchtdmiTdaghMarty^ AmioXT ouOEVIlldt»

,
CMcrflnnd gefehreven Predbricüs ex Liberis baroi^-

Inis a tancentaiirg D. 6. Archiepiscopus trajeften :
'

Superfcriptie. Edelen, Emtfesten, Eerzamcn, Wy*
zen, Voorzichtigen, Die Staatcn 'aLaada ende &iaa^
lUyicbeid vanZ £ £ L A N D.

. s. .

. M^tra^ uit het Register van
verfe oude en nieuwe ^en hifr

rustende ter Griffie van ek He^
ren Staten van Zeeland^ ffa}.

Brief van den Eertshertogc Mathias ,

de Staaten van Zeelandt , beroeseode d*
Keligions Vrede.

^ MATHIAS, by der Gratiën Gods,,
Eertshert^e v^n Oóstenryl^, JEfejcfogê Sn
Bourgoingfen. &c, Öouverncur & Capi-
t^m OeneraeL .

•
•

S**'JSi**""'*'»* AlK» die TOi der Reflgte
• tMÊtmUmtH §lMfelMeerde ten diverfche ftön-

dea
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dw Dfl^rftdyk am on8.verflwic kceftt* beMm vlgeoi
beurlieder Requefte.hicr b]r gcv(Migth j te^moKett heb»

ben 't libic Excercitie van hcurlieder Rdigie , en dat

ook zumnii-e Mat^illraten & Officieren acnmcrkende ^

dftt'taelveExcerduein divcrrchePlantfen niec en heeft

konnen belet worden, vun gelyken gebeden hebben

om oieerdei: ca appar^m.gn¥ en incoqmilmia t» fcha-

wen ,^ wy daar umi woói» wUkn jOAteSBlleft \

Wy hebben al 'c z^lve de Geclcputeer4cn::¥an de Ge-
ncnïle Siaaten van den Landp \an herwaercs ovete ge-

daan rc^utceren , cn naer zeker Comraunicacie daar op
gefaouden » gedaaa conQipuTQO zekete Poindtcn en Ar^

ticUfCii t die *endeW Rcglqmeoce en Mliciqtte'Mm-
de niet al«eenelyk vaiir.d^ifteligic^ mar oolr vin d«
Jufticie , ter oory^ike van de jei^enwoordigo Oorloge

(Moeder van ailc quaaU) in ecnigc plaatzcn grootelyks

geircublecrt cn nVishaegc: Welke Poinften anderwerf

de voorz. Gedeputeerde gecommuniceert zya geweest,

en alzoo naer dWericbe andere Deliberatten en ezlmi*
natiën daar op genomen, jbbdndelisge desselve Gedepn*

- teerde verklaart, hadden , dtt zy heurlieder niet cn
vonden gcauthorlfeert , om daarop Rdl luiic te nemen,
cn dnc zy van Uien Advy le waren , dat te dien fine de

^ voorlz. Pointlen ca^ücukn zouden gezonden zyn aaa
' beurlieder Meefters in^iKeiH-ovintie/

Soo ecst*^ dacwy ömde voorfziei>m(6erfaidereCoii-

flderatien U lieden zenden dezelve Poinften en Arty-
culen ten fyne Gylicden (daarum geroepen alle die

ghccne , zoo wel Geeflelykc als Weerefdlykc, die Ml

dusdanige gewichtige zaeken bchooren en p egen gó*
loepeii en gehoort te, zyn> dezelve fui(tcjrti^4rf.wel en-
de neerfteliek deurfiec en eiuivMneert y en^ geföemdio-

llck aüvilëert , of GyHeden T^ègeert', dTC p^i^r heurlic^

der Vormc en inhoudenc ic icccpteeren, df tiiet , ons
met aldervliet adverteeren van U lieden finale Rcfolu*

tiOt en die niet tc min tot Confervatie van de Unie^
de Eendracbtigheid : dat oiktdeiet tyd etcit lÉfttncie»

au
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Tan alle voordere nieuwigheden , en desordren , de-

zelve doen cesfeeren , tot dat by middele van de vooifc
Rebltttie, die daarop corcs zal moffen penomen wqê^
den ^ daar inne tèlex gerüsc^heden eioAetedtijt Coih
tentement Toorten^Qt^ f fonder 'dl^ le wttten sya
ineenigen gebreke,

Ende zoo verre als Oy Heden gercfolveert waert ,

ghcenfmts onder \ Diftridt van Uwe liedcr Provfntie^

libre exercitie van de vooriz. Religie te willen aan*

veerden noch gedoogen^ tem daftriyic over teicbryrd»

ne^ dat Oy Ueden, niet t^eoftaande^ dat eetrigeaii*

dere Provintien van contfarien Advyfc waren , niet te

min vcrilaat te blyverte by de ünie^ zoo folemnelyk
gezworen, op dat by UHeden toedoene, zulke bene-
ficie 3 rime, en verzekerheid, als dc voorfz. andcM
Provinciën hier overe zyn verwachtende, niet veridi»

tert ende belet en zji Hier mede zeer lieve en b^uïn*
de U lieden Godt den Aimadhtigen bevelende. Uit
Antwerpen den I4july 1578 , par: en wns ondertee^

kent. Matthus, Wat beneden was geccekent N. R
Sille. De Supcrfcripcie was, luydcnde aldus: Onae
zeer ücvc en beminde , den Edelen % Eeraanienen Wf%
zen «die Staaten van Zeelandt reprdenmreode^ofhiitt*

ne Qedeputeenle.

4 i
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. . . - - ^^^m, i' I ' ' ' ' " •

.*^T •:'•./•''• A . ' »

l^^pclraB tut é£n Regisifr van .A^en^

a -j: r-.tfyr ÖBr6fm y bemfteftde ter Gnfi

^ : fie dei iiegrm Staten vanZee-
! Si land

f beginnende met den yaare

' BrfevehVanvoorfchryvingc aan allen Ma-
'j^iftratèni , Officieren , wethouders , voor
eenige IVIinisters des Goddelyken Woords,
btnne der Stede van der Goes > en ten plat-

ttn Lttide in de OOftien van Zuyd-Beve^
M, omme den volke aan te diene en
yeckQQdii;en het Woord Gods ^^
Die Geconibittèerde Raden van den Scaaced van

Zedniidt , verfta^ hebbende ^ dat ecnigè Mims-
ters des Goddclikcn Woords vccrdig zyn^ ommc hen
te cransporteercn binnen der Stede van der Gocs , ca

ten platrcn Lande in de Dorpen van Zuid-Beveland re-

fpe&ivdyk, om den volke aan te dienen en ce ver-

kondigen het woord Gods, naer heurlieden Vocatie cn-

de beroepinge , ende derhalven van derelve verfixdit we-
fcnde , omrae henlieden te verlcenen brieven van ad-

dresfcaan ailen Magiftratcn , Officieren, Wethouders,
ende anderen aldaar, dien dit aangaan mag, ten einde

d^elve ordre zouden Itcilen, dai fy luyden in 't exer-

cecren van haar voorfz* beroepinge fouden mogen wer-
den gevordert , ende allen beletfelcn , ende turbel ter

contrarien foude cesfeeren ende geweerc werden , héb-

ben wei willen requirercn allen den voorfz. ^'lagi^l^ate^,

Officieren , Wethouders , ende anderen , dien deze

aanmn mach. ende verüu^ont fiU werden « code requi-
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RrfmnmievmZeeland in deXP7.Eeu^

ftrende dnidk 1)egemède mits dezoi dat'zy 1u;^deii re*

l^e^yelyk 'de voörtt. MiDl$ter^> d<^ vètfóc^t synde
doen aile hulp en asftftentie tot voorderingc van haef-

lieder voorfz. Vocatié , in *r uy tdcelen ende verkondi*

gen van den woorde Godes, doende ccsfccTen , ter

oontittrleirj ^Mn hinder twe^fpalc ende curbei van ee-

lt^ yegelyteii' die bem cegens fevtetyk foudèd

willen itelten
;

'VQorzieridè vborts met mén 'goeden én*

de bequamen middel haerliedcrGcnicinte, cnde Ondei<-

dancn refpeftivclyk re onderhouden in goeden ordre'^

cnde vrede , fulx ende inder manieren als de ruste ienr

de welvaart van deq Gemeynen Beste , ter eeren GodSf
dat is vereyfchende. Aldus gedaan In 't Hof van Zéó-
landt, tot Middelburg 9 óadet 't Cachet van den Stat^

ten van Zeelandt voorft. den i ï^oVeUbét 1578 , ge-

teekcnc cn gcparaphccrt R. Couwerien.
'

u.
Extract uit het Reghter van A^en

en Oiirayen , berustende ter Grif

fie van dè Stisuen-van 2^eland ^

beginnende 157$, ^oL 333.
Concept ende Formulier van £ede , tè

preileeren by de Geeftelyke Mansperlöonen
m Zeelandt, die Ktdlen willen genieten ali-

mentatie uytte Geeftelyke goederen vanden
adven Lande;

^at zweere ik hult ende getrouwe te zyne den Ge-
neralen Staaten deze Nederlanden^ ende i«

-xi Da' Hpar-
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Si hagen diifmde m bet Kort yirbcud (fyf

'C parciculiere zyne PrincctyK;e JBxceii. van Qraigoija^

nde den Lande van Zeelandt.> niet te attmteeren je*
^gtsm dezelve , . üoch met Raedt ^ nog met 'daet ^ ;nocb
eenige Correspondentie te-tibuden mette gheene hen
^^defpecieert ofgedcfptmert hebbende van dc voorfz. Ge-
nerale Staaten , of van zyne Princelyke Excell cn den
^^de van.Zeelaodt^ emmers in zaaken die ecnigzinu

den zelyen >ouden mogen prejudiclccrcn , ofte deir Ro*
gceringi^j die jegenwuordelyk in Zeelandt^ zoo wèl
u dePolicie als in Religie in train is, hinderlyk zyn.
• Ende ingcvalle ik iemandt *t zy Geeftelikc ofte Wc-
reltlike quame tc kennen , zulx actentecrendc denzcl-

Ven aan de voorfz. Siaaren van Zeelandc ofte Hunne
GeepQsmitteerde Raden te kennen te geven ende reve-

leerende \ voorts dat ik .alle de Geeftdyke goederen roê-

'fmS» ende onroerende my bekende , den voorn. Rade
of den Rentmr. van dc voorfz. Goederen zal openbnren
ende overgeven. Aizoo tieipe my Godt en zyn Uey-
iig Woord.

Aldus gedaan in 'tHof van Zeelandt tot Mi4dcibufg^

op den X. Aogustus xsc enTacbentig.

Cs-
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Ex'traff uit eeti Regijier van diverfe
-

\ en meuwe AHen y beruitende

ter Griffie van de Ueetfen Staten

. y van Zeeland ^ Fol. verfpi

' - Pointen en Articulen vanwegen den Staa-

ten van den Graaifchappe van Zeelant

»

zyne F. E. aangedient, ten einde dezelve
geUeve wil op een yder van dien ten mee-
fh^ óifboïr van 'cvckm^ Graeüfduippe ^
voorzien ende Disponeercn.

;
' Jplaar oivder anderen fiaat FoL 99^

1

Insgelyksdat Uwe F. E. gelieien wille aan dcStaa-

len van Hollandt te Ichryvcn code dezelve tc

tesDDn^ dat zy geeo belet den Siaaten Zeelandc en
4q6I> in.bet inijen encte Exeeuteeren tu hare iSduilden

0p der Abdyco vtn Middelburg ^ code andere • harer^de*

Wteure guctk^rcn
, e;degen zoo in 'c Landt van Hcusden,

fils cidcrü, volgende het Executoriael by Uwe F..E.
^rcydï) daar op vcrlccndt. "

:
•

. Doar bencüeDtt da( sy de Scaatcn van Zeelandt taacen

IFOlgeft aile de ciny4irkagtc OeeftelyteRoderen j. eer-

ly^ den AUyen^ CooYcnmiy KerJocn^ ofte ftiften

vaa Zeelandt coebeboort hebbende ende
Hpllandt gelegen

;
zynde die van Zcclandt te vreeden

den Staaten van Hollandt reciproque dcnjelyKc Geeüte-

Ji>ke (joedeien4ii 2eelaodt geJ^entis taaten .vQ^oa* >

* %t I « .
-
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w
szee, Mh ILMA kopfn^ 15^4—
ö .1X65) y Ffl/..24I—248» . \

Am één Eerfaemen zeer Disereeten

. A Izoe .ikiontfange hefeibe zeekcre bcflooten Misfive

van'rnync Hperen van dc Rcekenin^e des Ko-
nings in den Haege in date XL dezer jegentvöordige

Maend J^ninrfi ^u)c. Cfifii^ ym- zeefcerc ^iiCv^e vm
zyn Exctollèntiè van dèii Hêrtoji^e van Alve gèfchreeTOi

m Martyn van den Berg^he Racd en Commis van de
énanüc ons Heere des Conings, endc Treforrer vnn
izynder espargne, niusjadcrs de cxrrnfte van de nae-

jmen^ jende cocaaomeD vaa de gebannen en geexecu-

•coeode pemnea im BeooAeofiAeld uic oirzaeke vn
Aon voorloote tnoliUon endeoproerccn^al een ejmdc ik

die konde Iceveren d'Officiers vto elke plactze omdaer
T:m dePublicatien ce doen ter Puyen ofcc anderen ge-

'CoiUtumeerde plactzcn claer men G:cwooiicly k cs Publi-

€ÊÜü te doenfi^ wooauaeiot beetcr kennl&ie van heii«

v«rftcek:w en vtrborgoi goeden endefehulden <iiK

dien daer oog cenigc zyn) te mogen koomen^ op
dai een ygclyke zoude mogen geinformeerc zyn van ^
Toorfz. bönnisfemont endc Execudc, endc zy namaels

daer van geen ignorantie en zoude nioegcn protendeoren,

ende toe meerder confortaiie van dieOf dat na dacdePu»
Uicatic voorfe. gelyk de excraften vin de neenieii) en*

dc» toenamen vooriz. geaffixeert worden an de Kerftdeo-

ren» TuorLcn ende ander ^ublyke plaetzen^ cenaeiK

« zie*

1
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I

ziene van eenen ygelyfcen. Dat van de V(X)rfz,: Publi-j

catie ende affixic vooriz. elk OflfkicT my leeverénzbu--

de. in ^der diligentic ^oede yerklacringe ende Attefta-'

.

tic op wat dacb ende maend*t aselvé'gi!daea is ^ ónder

de ha6d TaÉdeii GrMero^ Secretaris ?an de Steeden

ofte plaetzen 4aer c^zdve Publicatie gedaen zal we-
zen , omme dezelve by my aen die van de Rckenka-

mere voorfz. gezonden te worden ten eynde by hen

daer nieede gedaen mag werden agtervoigende béi^l(^

der last, zoe hebbe ik U van des vooriz* es by dezen

Yrel.wiUeiiri4varteeceii en dBen yo<%^ donblc^i^^

,dê fxtraét^ vooriz. , óp dat gy 't zelve inalder di1{i

gentie zult mogen .volkomen ^ cnde van der cc docn%,

en wilt gy in gcencn gcbreeken zyn, op dac den diepsc^

Yao zjrn by U nier ver^tjert ei^ w^dea, , . »^

De:?^-e hiér meede eindigende bidde Gk>dt U te ver--

1eenen zyiie gracie , na myne Recommandatie aen de^

... * r, ...........
" Cefchrccvcn tot ^icrikzep. den a8.Juai Ag., isóSs
AloCunae.

_ .
. .

é.' r»

. , . (oQdfifl^iKligQrebrw^'^ r ;j

Al uwen goeden Vriend wat ik vermag
e* ' Bruymncks van Wynffacrdeil*

*'.•*»* * '* #».t

•ijQp dm 5!Feb^ri5tf91 natWittté eadoBeMisftwmtorf
^ders de roUe mk ét omnea. eode tocwMatn' Taa- geur

bunnen uiD zaeken- tnin de voorieedé troublen hier by
gevocgc gepubliceerd binnen derSctedcn Zicrikzee ter
prerentie van Balliuw, BurgermrL-etide Scbeopencn^ina
\OQrgacnde behoorlyioc ptot^hiitie aldaev^^edaMirb^A-»*

Mkh iiev«a VoMnfe van im i^kfjOÊmm^wam^
Wtóer tan w«g»ni xyn Oflfcie larMfteot mkée Voot4
<e»cn^enprevil^icn der voorfz. Steede Zierikze€,hier
wet wafijcai.Ci^nv.Wiitem.&yi)g^ üc^ï ^uigcrmeci^
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BïftMgm dkM^ M lm iCm

ter, Herman Claes, Marinus Willenis , Queryn Clacs

.
my als Secretaris der voor&. Stecdé,

(ea onderceiLcnd.)

. » • .< • • » * - •

f
' • • • «

f ' • »» .

Copic
• f •

Die luiden wi dë Re&eningé lo den Hage. Ber«
zame byzondere goede Vriend.' " Wy hebben

on.fangén zeckcrc Misfivc van Mr. Martin van den Ber-

ge Commis van der Finanticn en Trcforier van der £s-

pargne van zyne Msgt. in dato den 15 Odix^bris lestleo»

den, nüCigaders extraA aiuhenrycq van zeekere

five no de Exp^toncie van den Ifemge van Alve aeti

den voorfe. van den Berge goderigecrt ende gcfchrce-

ven, ons by dezelve ordonneerendc , en te fchryven
acn alle die Rentmeeftcrs onder 'c refürt dezer Camcre
ten eynde eik in den i&ynén zoude maken exqrtót yaa
die name qide toename vndecebannenendegeezeci^
teerde pertsoonèri uitf'^raBke van voorteden croubtoi

eo de oproerten ende die leeveren in buiden van de
Officiers aldaer ommc die Publicatie van dien ce doen ^

opdac niemand daer van ignorantie en pretendcere naer

brceder inhoud van 'c voorfz. extrad, da^ vanCk>p]f

bier hj gsevoegt ia, fciirjrven dien naervolgendo 'c a«
vaars, onhnmeercnde Ta» 2ya Mafcs* weege.
VeramkeiUk niec to inki va» den onzen U teenK*

ploieorcn ten fine als boven en eerstdacirs te leeveren

in handen van de Officiers onder U quartier alle alzul-

ke Extnu^en van de namen en topnamen van voorfz.

fcbiMcn pefMooeo en geëxecuteerde- als gy daer van
kobc, otnme lot beecer kennis van bnere verfteekes

ende vwborgen goeden en fdinidett Oi^^^ daer neig

^eoige zyn^ ic mogen Jcompn ende geraeica). Ende

*
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Worti dar ty iMk die bebooflyte PubUcaiktmk^^
piODdQ ifiSw->iM 4iü«^ ptytze gewoêaeiyke ^

*van éeiiAvt mmo cnde tgenmev endedac zulks fre«

dacn zynde U daer van leeveren in alle düigentic

goede verklaring; eit actcftatie op wat dag ende maend
dac d:e zeive PuMcarie gedacn zal wezen onder de

litiid van de Griifier ofte Secretaris van der Siecde en
plaèeze^ daer. die PiibUc^fedaen zal wezen^
velke erklaring ofce «c^stie ons telken rcyze
overzeyndenzulL ,om voorts daer mede gcdaen te wor^
den ai^cervoi^cnde onzen last ende van des ce doene ea
wecst in geene gebreM^.

Eerzame j ByzcAid^ goed^ INiftnd , mze Heere
God zy met U.. Oefchreeve |n de Gamere van de Re-
keninge in den Hage d(?n 6 Tonuary 1^68. ftilo Curia^

üollAadis. ' \
' • :T

OndieaAoitd in de naa^c^eroi ink datot^ .

/ . Seynden wy u mede toe tot dien

. .. . eynde hier bcncffcns extract mt zec-

.Jcefe Sententie van de Excellentif

. ^ . van denHaKoigévan de Perzooneq
*

onder Uqnartier forteerende.

' * • ^ (Ondergetcekend> . .

7. V4N VALKBSTBTIf.

SuperfcripU.

Edele, Wyze, Voor-
nenigen , onzen byzon-
deren goeden vriend Bru-

ntnck van \Vyngaerden
Rcntm. van Zeeland Be-
oifter Schele

»

Co-
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'
" • Hertoge van Jhe aèn deEde-

: - . VfimbriSyehgepronuntiéertderi
uj < i^r> ^ -^deriuUier Moeod 1^8:

««ï gcbamen zyn etid^M^f;

queert tot prouffyte v^n de Cor

pü «i>
• ^icrikjDce m Poortviiet.^ ' ' ' -

^^S
^j^.* V, . I- . .0 w « 'J *. . > ^ .iltHHl

TacqucsJoris^Couwenbürp: Pieters,Klerq des orpbtT
J| Jins

I
Ja^an Xpnippc ivm^uun;, Guillc Adriaenfc

•'^^henk, itórtel Lieven Adriacnfe, Cauwe Vlcvs-

lioirw^er,' Rochus Adriacnfe HofFer Bouchier , Adriacn
Lcmcrts PoelVoet ^Jobanjatife vaü Oavre Taineur> £^
tieniae óff Ilóiidtzegere ^ Mf. Jasper Jans Barbier, Pi*

tirfe'Prevoosr, Jaqtïcs HetcrsMachon, Mr. Jasper Eras-

mus 'Vliet ^jadismaicrc d'cscülc dc SchLTpcni.">rc et

Sce. Aiine, Jaqucs r.ndcw yk , Vincent M*nrinus , Picrre

CoTQ A iU^Uipp€ Cauts du V iilage de Foorcvliet.

De namen der genen , die uit Zifrikzin^ P&&rh
vliet, SeBerpenèsfe en Mdr$mtdjlk ^ebaniien zyn

^

zyn gcdiüKt te lezen in:4ö/S(|^teqfi€p) ,van

Aiva, bladz. I77*i»i8i> ' v

'

• * • • i >

• *

I

» • • • V
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ExiraCl uit een andere Sententie

?4 \ .4 ^ > van zyn Excellentie van den

^ HertOge van Alvé voorn: ge-

; ' claen tot Antwerpen den lo.

A t

engepronuntieerdden 20.

V,.. derzeiver Maend 1568.
^

nabefcbreve Perfoonen die^^

* '

"^"^ tneede gebannen zynendeheurê
• Goederen verklaert geconfis^

* , r. - queertteH prouffyte alsvooren.

IrV'cScherpenisfe en Ste. Martensdyk.

EravSmus de Wecvera\ias Do6tor Spoel , Lieven en
Guiilaume Quiryns, Martin Engels^ Jaqucs Thonis,

Corncille Z9Utovi«3 DicrxkVittors, Dignusjans, Jo-

han Jans tharpcnücr , tous dp la y.ilJc de Ste. Maertens-

dyk, Mr. Jolian Verllceg cy dcVanc Curé de Schcrpe-

nisfe^, Adrinen Thomas, Johan Marinus die bodc> Mr.

David Barbier du Villagc de Scherpenisfe.

.

'
. \ : .. . -V». ^ C0J3<^cr(l. Gefchreeven)

•1 rr'O .r.vjGcextraheert uit de Sententien hier voir^ït;i

^Vit-i<berustende in de Camere van Rekeningc ïh

.53» r**'-»ca 9i> den Hage, en is daer meede ter Ordonnanr
. lOüb v*w-rtic van de luyden dcrzelver Camere bevoUr
TaV^ }ft'jdcn te accordecren. .;. i .i^.. tx^A

:.ql:^ 'j:^rj'.;i'mi.,^Sy.py ondergeteekend)

J. VAN V ALKENSTEYN.
De publicatie van deze Rolic is gedacn binnen der Stee-

de Zierikzec met ten gcwoone Klokflajj;e ter praefen-

. tie van Ballu w^Biirgermeefters en Schepenen aldaer op
den 5de dag February 1569. na voorgaende behoorlyr

ke protcllatie gedaen by Adriaen Lieven Imanfe van

, der Lyfe Gemeente Burgerm. ais proteftcur van de

, poorteren cn privilqgien der Stccde Zierikzee; hicf

wae-
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' "Wacreti over Syrnoris Gofesman Balliuw , Cprn. Wil-
:;le?n Symonfe Burpera. > Hermao Claes , Marinus

' Willems , Quiryn Claes j Symons en Thomas Lcnaeru
Sptifj^nen. ^ Wimy Sëcrecari$ der voorz. Steedet

.
(en w^is ondertekend)

,

- » ,
i . c > l

r . -T Synody van Zeelant,^^-
' bmdw èmnm de SêmU

- l — dèn 14 OCtéber i'yio Prajide

'v

'

t X Johanqe Gerofeulo , en
Scriba ]ohax)^

't vcrlbeck van dc Confiftorie van Go:s om 1%

hebben ccn c wccden dienaer , is bcfloten , dat het

ftrve Tdcp nodich is, te meer overmits de twee naest icg.

^pg^óKJdaoBfmyiCiufi^^ mAHmMnsèiMéfrm door fiiic*

ken middel Touden mo^cn b^ prorifie. bedient worden;
dit faH)y requcsLc acn dc Gecommitteerde Raden vaa
Zeiiaia met ten ccritcii bciorg^ wQrdco.

. . . V J »

'/ Dacr isgenomineertomdjenaer desWoorcscefya bin*

n^oder 4 f^fify^ Gova$nx^éêsk overmicadeii Boocder
Korke Uéirirae hacBCidiejrc Tereytelit, is foetgevon.
den 5 dat men oae een b^iiaem perfocm iil vernemen^
docli,ioo-42ieo.mec den ceritcn gccne Ji)ekomeu cn kan ,

wort

«
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«oK obiTTwr ondicaftelyk ^ehoudea, dit do vwr
noemden cotdea ^OoujC fid mogen aengimxiien worde%
\vel verfiacnde wanneer den felVen hém tot der kerc<*

.ken lal begeven hebben , cndc volgens ioo ia het pra*

poneren» en.in üet examen beftaeu

Aengaande twee andere poioi^n by die van G^/ voor-

geftelc, als vande arm kinderen 9 tot het gehoor des jQod-^
delycken woorts te brengen^en het aflëtten van dèScUool»^
mcefters, isbefloten> dat zy Lieden met allen ootmoet
en diligentie Tullen acnfoecken hare Ovcrheyt met ver-

klaringe, indien hare begeerte afgellagen wort, fv be-

Bodicht fullen fyn^ 'tlieWe tQ verfoecken aen de Hoo»
ge Overheyc

t ...

s

Belangende de bedieninge der armen ^ de weldce ten
platten Lande van der Gqs: ^ alleene beftaat in handen
,van de gene die buyten zyn, tot groot nadoel van den
Armen of' huysgenoten des Geioois, dc weickc ver-

/uymt worden 5, is om fiilks te remediëren, gcorckMK
üéert, dtt menaen devoornoemde Raden van^Wjmir
jrerfiMekcn fid 9 datfe de ambechts heeren willen perfi»-

jKiereii.die van de gereformeerde religie toe te laten

^

dac twee verkoren Diakoncn, met andere twee by de
Ambacius-Heeren verkoren, t'fiamen mogen gelycko-
lykin de adminiftratic der armen goederen gefct wor-
den, wa^r door de ichameté en noQtdrüfcige bft|namo«

lyck moge yerforcht worden.

I

r

Item aanjremerckt , dat ten voorfc. platten lande
groote fiiute ia. van de Kosters en Scboolmeestem j ftl

maTeiibcGkeii aen de geoooniUierde Radea vaaZm^



»

«

6^ 'Bfhuigen dknendrM betlöiri yétfuuit^

'fknK tenevTldc, het< hiih^eficré't» Imndétctt im
-de Atnbéchöi'h^cféïi v -eA' ïiert w -Itidticcrën , datfe fit

alle plactfen^ daer het iMiniftcrium is, eencn Schoof-

fneester roeleren , die vnn dc Reli2:ic fy, en met een
de koderie bedienegeniécdicletleagewi3.oniyckeir iooa

en inlLomen derfelve.
n

4

« fi_ •

• - '

AlToo men bevint> «dat fommi^e papen ten platten

Jande^ nochtans by gratie der Staten onderhouden wor«
dcnda^ hun vervorderen met dreigementen de fimpele

luyden van gpriioor des {[oc^elyckcn Woorts af te

febficken: 1$ befloten, dat men dit den Rentmeester
Bcwester-Schcldc lal acngcvcu, un eyndc 'i hem b#-

iieye hier in te voorfien.

Süroo hl den platten lande van Suythvilam te v^of>

n»ch parochiën voorfien fyn van Kcrckcn dicnacrcn ,

iülcx darter veele parochiën lyn, daar goede hope ig

crni een kerke te bouwen , als ierjicke^ Waarde^ SeroQ>

imkê^ DfytÊtgê^ en UGmênfoéëer^ woest en ledkA

ilaen: ia goec gevonden ^ dac men die ielve de gecooK
jnicteerde Raden van ZÊtkmt fiü verthonen;, temeyn*»

dc, dat men van hnn hebbende belofte van (tipcndiufll

ten eerilca ime bequame dienae;s verneme»

Oimriut Pmtly Kerkendienaer totBfmnmshêvm^ <Ke

hier in den Synode verfchenen is , fonder daartoe ge-

roepen te fyn, is afgevraecht waarom hy hem hier ge-

Tonden heeft ^ fecht daer opde oorfiiccltc fyner verfehy-

«Inge te wefen, om hem te vordcedig^ cageoB fyM
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jEUfarmatkmnJZtekmd ind^X^ Stitmk iSi

gegeven, dat femec IkId opdit füriAM Jadden te han-
delen wm fiücx 5 dan alfoo de Broeders hier fekeic fwa^
re klachten tegens den voornoemden Geerardum ver-
llacn hebben, uyi: kracht van weicke^ foo waerach-
tich fyn, hy wacrc ware van den dienst afgefct te fyn,
daerom is de Clasfis van Scbaamn opgelecht, de verkln^
ffèrs én befchuldigefsxe hooren, en hun ovcff dieftlie^

|Cen te "informefien , ncmaèr acngemerckt de lake feer

gcwichtich is, cndc dc voorfchreve Clasfis ons aenfcy-
dc, datfc weynig behnlpcrs hadden, het heeft den Sy-
node goetgedacht tor executie van delen heen te fchikr
ken Johannem Seu^ Migroéium^ en jtuMèt JÉmm\
deweicke ben fuUen binnen JZiericzee vinden den rg.
November naestkomende^ om met de Clasfis aklaci af
ce handelen*

, De gedeputeerde van tFakhrm ïa defeo fynode
len mede ten aldereerften de gecommitteerde Radeq
van 25?«/4f«f de ftucken verthonen , die in deefe femen-
komst bcfloten fyn, roerende het gene, dat de bou«
wiag van de Kerken in Supbncian$ dicnu

- -Deluiesie^ynodusProvinciael fal gehouden wofdflft
in ff^alcbeim tegens den eerden September 15^.

Deefe Aéta fyn a%ebaaddc> ten lare, maenc, oa
^iigeuds boven; )

COnderftont)

Gw*///»x. Eleélusixujus^ynodipraliéa,
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' Particuliere Questien.
' ' > <

. I.

GevmecÜt of een diduuir ^ die op een plaets is aen^
genomen door fendinge vad deClasfis^ den welken oock
fttle behoorlycken dingen volgen \ a(s woonln^e en on-
derhout y hem mach op een andere plaets foecken ce

verbinden, is geantwoorc neen, overmits fulcx een
fendins; is, een wettelyckc beroepingc, van welcke
den dienaer fonder confcnc der Cla^ en Kercke niet
ftbcydea inacb*

- Op de Vrage, of ccn byfondcr dienaer dat boeck vwt
de Clasficalc Aden mach funder advys iyner Ciasfe by
hem houden en infchryven, isgeantwoorc neen ; aen-

gefien de A6ten pubiyck fyn , en fuiken particulieren

infchryveQ grooce ioconvenieoten mogte mede bren-

gen*

3*

Op de Vrage of een dienaer , die niet ten vollen gc-
öcamineert, en in den dienst by provific geftelt dacr

. in Tonder breeder examioaüe roach blyven , is geanc-
woort neen 9 achcervolgens hec s en 4 arcicui des a»»

tionalen Synode tünnen Dmrénc$t , gehoudenanno 157 8.

•Hbo die onbeboorlyek geTchiet is , lal (bodanigen hem
confonnerea volgens defelvc, endc foo hy in heceX*
amen beitaec^ oock in dc bedieningo continueren.

Op de Vrage j ot een Kcrcke fonder advys des Cli»*

fis mach een dienq^T.iieQncQienf is geaacwoorc neen ^
achcervolgens hec 4 Arücul der voorfr. $ynodi#
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M^iigMatU van Z$it(md m 6$

op de Vrage^ of men eenon tot ouderünck magh b&*
roepen, ..^icns

.
i^uysvrouwe par^hye is van de fl^ve-

re Religie 9 is gcancwoon neen ^ volgens <l^.(«<ewQ des
Aposcêls I Tinioteum s; dan wanneer menin de eerike

bqv:infelen der Kercke geen ander en k^n krygen , op
dai de Kercke fonder Ouderlingen niet cn blyve j uagjix

fcive geleden wprden. . -
. *

* •

« Qfltt'crflxmt

J^oianm Gerohuhts^ eledlus hujus Synodi PrsfeS

' Subicripfi.

Johaims Migrodius^ Scriba.

Y.
Aüe ofte Handelinge desparsieu^

iirrcn Synodi van Zeelant, ge^

bvuden binnen VlisÜDgcn den .

^iFebruarf 1581. PnefideTi^
mano van üofterzee, Asfesfo^
re Micfaaële Paimeel» enSfrk
ba Hearico Brandt

j

Ten cerften zyn verfchencn met bchoorlyck^

.

brieven van Credenü^ cn Inflni^^ ibo ichri&e-
lyck^ als verbalydu '

Uyc hec Oaslis van fTakberm,
JMtmit Gtrobulus , jfohamis Miggrodiut , Mi'

ebki Panneei, Muiiücrs, CA jtmbMts MoUatrt,

I
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Vyt <k Clasfc van Scbwwen.

Ceerardus Pmfl, en Henricus Brandt, Miniflers;

H^Ukm Sebinkp ea Adriaen Pkrje de^ Htmdê ,

' ' " üyt de Clasfe van Suvtbevétqnt. ' '

'

7imfl««j\»an Oojlerzee , GeorgUu ConfiUarius

,

eo Arf}olid f^ff^f Miniiters, qü Jan Roucq,

OP de eerite vrage of men in den Nationalcn Syno-

de naestcomcnde fal aenhoudcn, dateer een lu.ckc

Xorma van ex^imeii geniaecl^i worde, om uun ^cnen

die hacr begeren ten dienste vnn den H. Evangelio te

bleven ^ te onderfocckeii, ende of men eenen j of

meer deputeren fld ^ om ^eb defes aeng^ende te ont-

^erp^n , i^. gc5iDC\yoorc j^è ; ^ daisr toe dan gcdepu-

teert fyn Jobanms Mi»;rodtus ^ tn Msebiêl Pénneti ^ om
die aenicvangen en te voleynden voor den Isatiüiiale

Synode» om aldacr geextiibeert te worden,

< Opd&Y^S^ ofiieberoepinge der dienaeren^ die t'

eenemaal vry fyn y Qqpditien gefchiedeo

magh , en niet ter contrarie , of liiicke dienaers niet ge-

houden en fyn Imrc wettclyckc beroepinpe fonder ec-

nige conditiën^ te neeraen , ofte af te ikcn , is {2:e-

aotwoort^dac lbo wel de beroepingc , als deaennetuin-

ge of weygerin^9 .^oliutelyck gclchicdea jnoec (ten

eerften) ommits het tqgöodeel ftryt' t^en'den aerdt

van her ampt derHerdmo « C^ea Émedait) 'èfc«»>|(
gcmcyntcn vaa hare dienaren, te be;6t verfekért fyn,

^t^n derden^ om alle inconvenieni^n l ir.iitvacfde-
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/

[

Op de Vrnge, of niet goet en ware, dan beneffen^

de Clasficale vergaderingen de Kercken tweemael 's Jaers

gcvificeerc wierden by eenige van de Clasfen daer toe

verkofm; is geanrirrbrt jm^ m^fim^ ditSttrwfkn
<^eem> ftilln cww MSsiteit «ndt tim OoiefiiDgM

,
uyt vvr&bBfdcilerGikeii yèxï de Clasfen bier toe veror^
donneert fyuj (ten tweeden) allejare erandcft wor*
den, (ten derden) fullen ly deMinifters hooren predi-
ken binnen de Steden in de weecke , en op de Dorpen
des Sonda^s, (tenyicrden) naer de prediottioil fullM

ff de Confiftocien met de JOiakouen doa ytcrpiê^eti

tm te vernemen merden ftaiicderlCetckMi, étvÊm rm
jnentlyfc Ccmflfiorien houdt , rasters, Schofen en ar^*

men vcrforght worden, (ten vyfden) fuüen fy getrou*

wclyck rapport doen van alles in de ClzsHs^y ^HCiokd

dMT ovey oordeden iuilen nae behooreik

De Broederen defer Vergadeiinge Terftaen, dac^hec
gme ia fimmi^ Ketcken iejevoert ia, van den. eerten
Minifter altyt voor den noen , cn den anderen altyt nas
op den Sondaghxe doen prediken ter Ordonnantie van
den Kerkenraad, niet ji!;efLindcert is op den 7 Articul

Tan het 2 Gap. des iaesL gehouden Nationale Sinodi

Ci5Z8) 9 ende ordonneren daeromt dat ftitcx in den
Clasiëa vair ZsetatÊf niet ingeri^oeit eti iiitotde ; eitde

tïfltsdfen dat haer gevoelen tot meet bévestinge iai voorf
^eft^ worden in d^n ^icnfoiendeii SiJKKium*

' Man fti vaa nu voorcaen mwifÊÊ gi!<<iipttfi hrinirt

E a ge-
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S8 Bylaagen dienendem bet Kort Perbaal d^

geven, dan Conform het lo Arücui des a Csqp. 4es Na«
üonale Dmbreektfê SinodeCi578)f « vooraaiiHmlycli

Al men hem wachten van eenige bedelbrieven te geven
onder den ticul van befchadicht tefyn^ berooft^ ofan-

4ers^ waar uyc veie inconvenieucenlpruyceu.

• Als oock , door dien dat weynige particuliere perfüo-

aen hareldnderen terSchooie houden tot den Kercken*

dtonat , te beibifen ftaét » dat in tpecomendê tyden de
gemejmte door gebreck van bequame pvadikanteQ tot

groote duyfterheyt eti vcrwocstheyt vervallen fullen«

foo ist^ dat defe Synodus goet^c\ ondcn heeft, dat men
in de naest aenftaende Vergadering van de Staten des

Landa van Zeelant foo (bhriftelyctL als mondeiyck aen-

liouden fid ^ om de nominatie van felcer getal eenigtr

8mdencen by den Cla^-te verkiefen, als oock om
asfignatie van onderhout derfelver, ten eynde door de-

fen middel den Kerckcn een fact bereyt, en indcge-
fonde ieer onderhouden worden ; dit fuüen doen Jak.
OêrobuAês, fok. Migrmümj en Micbtei Famml.

»

: Menlhi in d^ natiosalen Simode aenhooden , dat ee-

nigen Ctesfi opgeleyt worde, korte homtlien teniaecken

op dcü Caiccbismum tut bi^hulp van de aenkomcliiigea.

Alfoo men bevint, dat het beduyt des Synodi van

4e Avontgebeden en Lyckpredkatien in foouoige Ker-

, ken onderhouden^ en in andere naergelaten wort^ waar
uyt grote opfprake komt onder 't Volk» heeft de broe-

deren goet gedacht 3 dac men dat poinö den mesten
nationalenSynodo fal voordragen , om dacr van een vol-

komen refoiutie ce hebben.
- Men
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Men vint geraden j dat men op het 9 Art. des 4 Cap-

pittcls des voorleden natioRalcn Synodi (1578), fpre-

kende van de Itipulacie ontrent den Kinderdoop , in den

.

naestcomende nationale Sfsodi letten fal tot verbete-

ringe van alie misbmycken,, als daar fyn , dat de Var-

iers niet en verfchynen , run de woorden in de ge-

woond; ckc furma van ftipulatie (de leere dde hier ge*

Icerc wort^ . van allfrlcy getuygep.

10. .

Aengacnde de Feestdagen, ia verordent ^ dnt men
in geheel Zeelant eenerley gdiruyck hcmdn iü oin te
prediken op de Christdagen, Paafchen en PinxteMih^

met den naestvolgenden dag ecns^ en op ge@n andei^

Feestdagen meer. '
.

"

. V - ^ - - *j • :* '
. -t:

Alfoo dickwils in Huywclycx laeken moeyc!yckhe-

den voorvallen, en veelc Magillraten haer derleiver

nieten willen aann^cn, isgevraecht , of niet goet en
waere, dat men uyt naem van deTe verlamelingh by
den Raat van ZêeüMf verfoehte de nominatie van eeni-

gc perToonen ^aen weicke haer dc dicnacren In defen val

adUrcsfcren mochten; de broeders gevoelen jae, cn dat

dit gefchicdcn fal door de Miniftcrs vnn de dry Steden
in fVakbereny die den Cl-asfen met den eeriten van

' haer gebefoigneerde verwittigen fullen.

11.

,crOp het 9^ Artic. vaU \ Huywdyck it gevraecht^ of
-nieneenige Huywelycx Proclamaticn in cyt van nuod

in dc wcecKe op dcgelecce predikdngen doen mach, is

geantwoorCj dat men dc questie den nae^icumeade na-

tionalen 5ynodi voorgeven

.As Poinc-
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Poinden > om den NaL Synodi aen^

voor te üdlleD.
«

C'\f niet ceraaUaam is^ om alle fporter^n eo lafte-

Jr wcs ac mpnc te ftoppen, en den Vromen Ui ^
f;oede te verftercken, dat yemmit daartoe bequaem op-

gelcyt worde fcker boeckje uyt den Francoifen in Nee-
derduytfchen caleover te ftellon, geinticuleerc , laCon-

prmahen de la discipline EcclejialHqu& obfervee , et avec Ié

f9fponc$ mx elbf$9mi fr^f^ s fi mctmim ^ it^rimi

ft

Men fat van den Synodi voreyslchen ccn klare belfchey-

dcntlygke beichry viniz;e van hciniclycke en openbar^

jbnden, op dat men goec bericht hebbende en onder-

icbeyc op dic Huck hem iUctiteiyci^ dnigpa uis^ ia

Alibo dfonkenfóbap ende ddnfeii in defe landen ge-

meene en by nae ongenccslyckc Tonden lyn, fiil men
in Synodi vragen, of men tegen iuodnnip:e ouck: open-

l)aerly(:k in dit cas gefondicht hebbendode luspcnfie van

des H. Avontmaoi gebruycken &1 : Item wat men doeii

61 met den fulckcn ^ die van de gemocnfchap der Kerc*
ken oftot de wcerelt , of tot Ketteryen vervallen , en^
de met haer exempel nochtans niet veel quaets en doen,

0f men 4^9 n^ Kraismi^gQ opendyck ftl excommum-
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Is p:oet gevonden dat men in den nationtilen Synodi
vüüriiüudcn ial , hoe den inhüuc van ó Arcic. des

Uorip Synodi fal geexecuteerc worden , d?ier ge echc

wori) 4ac 4en dienaer lal opentiyck de geioeyuie van

den harcneckigen fondier v&Rj^ntn ^ of tamentlyck:

hf de gemcyiscete veiftaen is bei; giaidUifraiadiu)ciu!ti%)

ofaileea46Lc4eaiacen4er Kerken 3 omredetien* >:

Men fal wydcrs vragen toe verklaringen des 7 Artic.

of de fchuld bckenningen voor de gemeynce gefekiedf^

ftiUea met verrwyguige 9 of uytdruckinge van de
men der gener die gevallen fyn , en noch niec opent^
lyckfyn voo^eftelc : Item of niet goet en wiure dat (te

dienacrs en particuliere Kerckenraden hier toe niec en
quamcn londer eerst advys van dc Clasfis gevraecht to

' hebben; ende in 'c gemeen fal men aenhouden, dat fe-

kere forme van voorilellen 9 en der ezconununicatie

fei6 gemaeekt woi4e.

'

6'.

Men ftl uyt de nacm van defen particuliere Synodus
by den Raden l-ants van Zcelant ncnhouden, om ex-
ecutie van dc 2Ó Vragc der pm iiculicre queftien des
J^onjcbe Synodi 9 aengaende de rethoryck i>eien. v >

*
' - • - ^ . .

,

'

- Wydcrs is verordineert ^ dat men tó deti aenftaefiiH
g^oodifid acnhouden*^ om te imn^r befluyt des
fl^j^jgirSyitodiaepgaemtefaet overfetren van lommige
TOCk'env cn te verfoccken dac men noch andere nodige
lK)eckjGs ovcrfettCk •

. . . : ^ .
.^^^

l ' E 4 Zul
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fz Bi^mtfSfm ^mnidim Kon PiHmA éir^

' ZollèniBkCfedentYébfteTeii en lnftniAie ti3rt cmu
dcfcr verftmelingh verichynen op den naciunalen Synodl
acnibende ; yoh, Gerohulus 3 Timanus van Oofïerzee ^
Thnna: GrntBrius ^ en AJicbiil Pannecl ^ en benevens
baer twee Ouderlingen van AfidMAorj'A aU getuy6:en ^
ofte foo uft andere BynodcD meer perbtmeii , die ftem-
méii beMcB^ afgeftmden wierden ^üiUeade TOor&Oii*

I dcriingcn in gelyckc graad iiaeü.

He naeflc particuliere Synodus van Z€e!ant^z\ gehou-
den worden tot Ziêrikzee op den cweedcn maendagh
aaer Pincxteren Anm> 158a 9 en ndddelertyt foo ceid-

1^ fwarigbeden in eenige Kercken voorvieiea , die

e Hdlen aen de dienacrs aldaer overgefchreven wor-
den, om foo 'cnüdicti is dca Synodi eer ce bcfchryvea.

Paiticülierc Vragen beantwoort in de
Synodi tot Flisjingcn 1581.

OP dc Trage of een dienaer op een Dorp verbon-
den , wanneer hy in een Stade beroepen wcrc ,

fulckcn beroeping mai^h acnnemen, in 'tacnficn, dat

de Sceden van meerder autnunteyc fvn, dan de Dor-
pen, en of het Dorp in fulclccn gevalle gehouden is fy-

pen ditnaer ioi te laten: Is geaacwoorc , ncen^ over*

mits felve ftryd tekens het Ampc der Paltoren ^ cea

:ware dat futex K^fcbiedcn konde met bcwiIHging enTer-
nocging foo vaa den Kercken al^ van den dienaer fdTeu
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Is gcvraccht ,of c?n dienter ergens op ccn placts fon-

dcr vruchc dienende, gehouden is naer he: oordeel fy ns

Ciasfis de plaacs ic verlaten , en een ander aen te nemen,
is geancwoort , foo veei de vcriatingh aengaec ^ ja;
snaer belangende het aenvaerden van een ander plaecs,

dat felve ftl in des dienaars vryhekl flaan, en de Ciaa*

lis fid des niet te min in cas van w^gering gehouden
fyn hem gecuygeais te geven. •

9*

Op de vrage , of men de Kmderen ia den arücuie des

doopsiti den huyfen doopen mach: is geantwoort, dat
men bIyVe#&i by ^ beiliiyt ian den ioacionale

twebtfi teestgebdadene Synodi (i57^)-aft^<{o4o(te an^

dcrs art. 8 in ^tCapitcI van de Lecre^ Saciamcaica &c*

Of een man, die een dochter beflapcn heeft, met
Conditie , dac hy haer trouwen foude ^ ioo fy andera
eerlyck ware^ doch daemae bevindende » dat fy oock
met fyn cygen broeder geboe*eert heeft ^ daerom hyife

oock: niet gewilt , mncr een ander gccrouwt heeft, nu
dc e twcde Vrouw gcftorven fynde , de voor^chreve
eerfte fouJe mogen trouwen, infonwlerhcyt terwyl fyn
broeder nog m leven is^ is geantwoorc over*
Blits het een fpecie van bloetlbhande is.j

,

Op de vrage , wat men do^i ftt met ecncn dicnaer

des Woorts , die niet t^cnftaende vecle langmoedigc

vermaningen voortvaert in gëwopnelycke dronken*
ftha{^ 6n frequenteren van taveMeti tot groot erg^lffla

K^tcken- ca terUeyninge fynea dimsc : is gearn^

E 5 woort,
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woortt dit mm met hem behoort te pfooedereii tot

effecting fyiu» dienst volgens het ic art. van 't eerfte

dfl ym dên voorgaande nationale Dorffi Syiiodus.

'

1

ts gcvraechti of een Minifter extraordinare byeen-

kc^tea .t^t iyMa.p o( eens anderop huyfe houd^
jKftjBk^«Bk vertBaninganjpf leafim ce doen : i§ geutwoorft
neen, overmits het tegen,de vryheyt yan poUjckq
exercitie ftryt , en vcele opfpraeck ea andere incon-

venienten onder worpen is.

Item 9 of mennyt naem van defe Synodale Vergade-

lange taisóffiutkmim ial aen fya Exfieilencic oca le r&h
WJVyw.g. dat eenige policycke oamneA LidtmacM dor

Kercke wefende uyc den Raat van State, ten Qunften

uyt Hollant en Zcelam y den aenftaende Synodum
tot ratificatie van allelaccken^ endeomallc quade fufpi-

öeti t€ Wefört^ néfffens de gedeputeerde Kcrckelycke

^^eribonoA vertehyncn niogen : is gcancwoorc oeen j

Mar 4aC me» aen de GefideynteA van ^aimmpm ea

'i>élffi^ dba dad Synddom beroepen heblicB , fthryvea

ftU en veffb^kcn, dat fulcx niet den ecrften doen wie-

len, üp dat denarbeyt desaenflaende Synody
, geiycic

4en vuorg^&nden ^ nicc fonder vrucht en fy«

Gehoort hebbende het verfchil tusfi:hcn deClasTe van

Zimkzu en Magiftrum Eérüfolomw»^ de Hfmck gcOcn ,

ieek tevfeheyde getiiygenisfen by de- voorfehreve van
'Zunkzie geexhibecrt, foo wel van Mr. Banbolomeas

beroepingen bevcscingc, als oock: van iicc goetconcen-
temcnc van die van 6k Maerimsdyck mcc den dienst van

J4r. MéfrsMjfêm voorlchreve, mitsgad^r» oock dc do-

. Ie-
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kance over hot ontnemen van haren l^idfter &c be-

vindende de broederen dcier Synodale verfamelinge

tea eerften, ikic Mr« Béttbolomms fehulc hecfc, als niec

eer goeder trouwe' oog ordcncelyck: in fyn ^crtreck ge-

|um4elt te b«Meii^ k derbalvm gehouden den Ctasfe

van Beoosten-^chelt en den G«meynte van S^. Mm»
fensdyck Ichriftelyck door fchult bekentenis genoegen te

geven, des nicrtegenllacnde oordeelt nochtans dcfc Sy-

nodus 3 dat defelve Bartboimeus mcc fyn Familie niec

grtouéen is hem te cranlporceeMQ nae «Sr. Maerimu^fck

temecckc de broeden beviAdm^ dat nae langduyrige

ipplicatien den vooriËhreven SartMmms geen te-

hoorlyck onderhout gegeven is geweest, contrarie het

gebruyck anderer Predikanten in die cy landen refidefen-

de; item, overmits uyt feeckere geexhibeerde misGv^
blyktj dat die van «Sr. Mêertenséick aireede een ander

lUenaer in de nodfinatie hebben ^ om Clasfi toc

]i«iwpingc voor Mksk j . V ;/ .

'
. \

m • • • * * *^

De Gecommitteerden des Clasfis van Beooften-Schelt

defe voorfchrcve relatie gehoort hebbende verklaren^

dsitfe die acoaemcn , behoudens datfe vryheyt bcbben^^

om foo 'c baer Clasie gqetdiinckt'te beroepen
acnfta^on nationalen SynodoidL < : ^

^ ^ ^

Ondcrftont

Timam pap (kfiutie^ VrmÊm

\ Hinricus Brandy j^criUl»

\
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99 JffbuMgen dimmdim lmKm Firbaat 4gt

Handelinge van de extraordinare

Synodale byeenkmttfgehouden
binnen Midddborg den- 19 en

; * 20 Oaober 1593, Prajidejo-

hanne Miggrodu>t Scriba An*
tbDtiio Laurentii , ten bywefen

van den Heer den Prafident
deRycke , mdeden Raatsbeer
Alleman.

' Syn veircheüCQ mcc behoorlycke Oedcade*

Uyt (de Clasfe van H^akheren.

JJamki de Dim, üfiniiter Mofieii f^ttrfingen, en
Jobannu Migrodius, Minifler binnea Pcre.

Uyt dc Clasfe van Scbouwm.

jidrianus Sebasiiani , Predikant cot Niwwerkerke
' in JDuiwkifti 9 en Antlmjf LgÊormHi p Dieoaer
* des woons in Dreyfcbor.

Uyt de Clasfe vtn Suytbevekmt*

Guilbelmus Nicolai, Minifler tot Goes, eo Mflt"
Jkias CanapiHfp MinUler coc CafeUe.

' Uyt de Qasfe van Tbokn. &a
'jfacobus Bajelis , de jonge , Minifter tot Berden op

Jigam p ÜmricusHcinmgms , Minifter loc tbokn.

Dc iacck van Gishms Smmê$ls^ lange en veie over«>

wogen iynde» » gocigcvonden^ dat meii uyt
den
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R^armatii'oan Zeeland in Xyt^KiwmM Tf ^

den naem Tan de bover^penaemdo Heerea a-defe Vcf^
gadcringe ichryirtQ fiiude «en den Kerkeniaet Bmtm
foin^4PMf ten* eynden fy met den eerftcn aen den prasii*

dem deler vcrgadcringe overfenden al gene in dea
Kerckcnraet pepasfeen is, niet Gisberty voorlchrcve,

van de handclinge die hy coc Brouwershaven gedreven

heeft j geiyck die al te Amen in den Confiftorialen

boek geteykenc fyn, op dat derelve de ToorftbreTe E.

Heeren oyergelevert iynde de ftke maeh rypelyk inge^

fien worden, en dat fy middeler tyt by de E. Hccren
noch een half jaer fal onderhouden worden

, ^eduyrcnde

welken cyc men lal opücht nemen op fynen wandd.

AUbo de SityiMüm/i kercken^ ddor fliboyfehier OTer
gedicnt , vedbcht bebbén'dat het den «fCerfcen vm Zêê^
lafjf believen ibuden ccncn uyt hun tc benoemen, de-

wclcke benevens de andere vier , foo uyt flo//anr/e ,
lyjes/che^ als oock (jeidcrfcbe kercken lomvden in con*
ferenci^toc (^-nieuwe overfetting des Bibela by eea
comen^^ Töo wdtt mica defeit 'op H If^Wbebagei» m de
Ëd. Héereh Stdten |yaii 2kMlè éria coe verluiren D.
Daniël de Ü'icu, .

' j^^li^? ,

'

. Is beiioica, dat nien aen de F. Ueerea Staten van
y.eehnt fal aenhouden , om bmncn de Aaidemic van
L0y4m ce irerkcyg^ cea SeminffUuii van Thoologifche .

Studenjpen* . . ]\ ;
'

Is goecgevonden, dat men met de cerftc gelegent-
hcyt by requcstc dienen zal aan de Ed. Heeren Stacca
van Zeeinnt , ren eynde hen believc coe cc llncn , dat*

ter jaetiyca^eeo, Syapdale^vetpijMpinsfa^^ Wtefft^
f-: bruyck
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tacuycfe ende bet exe?npel van andere kerckcn mag gehou-

den woffdm 9 gemerckt imüanige bty^encomst groce*

lyu'dtait^ciitxoBtevade van dc: &qrverlie]rt éu ifm

En4e 't fel de Clasfe van <^cr Goes toekomen den nac*

hen Synodunj nae de ontftingcne approbacie als voren

te beroup^i, en vqoït&lal^c Iclve by keerc omgaen,

§]s biof boYeain^iii^dwma dec Cr^dAat^ie-brievcago-

Ondcfftont

Johémiit Migrbdim^ bujus Conventus PraeTeai

_ ,
. . . ^nthon;/, Lmrfmii % Scriba, .

1

jfaa , ofte Handelhige éks Prth

Viwionakn Synody derKereken
Zeeiant, gehmdefi de»

15. 16 17. 18. Jpril i^gjMn-
nen derStadt Gots^metvoor-
gaendeatabürifafiewn de Edm

Meeren Staten van Zeelant

,

ende ten öpvefim van de Ed.

Heeren Nicolaes Adriaenfen

Meyroos,^» Casper WoA^u
gen , als gecommtteerde mn

. ; de mtrJiJ^ewJkeren
Voor eerst is den name des* HeetM bjF ctaai

de
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'.Reformatie van Zutand in XVh Smipe.

-de naervolgende perfoonen overgeleveft Were
-refpeftive brieven van Credentie cndc fohriftely^*

.kc Inllruaie. « > .-.t

Uyt de Clasfis van Haakkeren.

Mr, Michiel Panneet dienaer des Goddelycken
woorts binnen Middetburgh ; Mr. /ibraham vcm
der Mylen dienaer des Goddelycken woorcs bin-

nen P'lisJinTen , vergefelfchapc met Rogier

van Peene 9 Ouderlinck tot Middelburgs endf
Nicolaes jKVtt»w)t Ouderlinck binnen yer$.

Uyt de Clasfis van Scbouwenm

JJlv. Johannes Tajus dienaer des GoddeTyckc^
woorcs binnen Brouwershaven , Daniël Henr
drickfen Predikant in Oosterlant Anthoniuf

' Laurentii, Predikant in Dreysfchor , ende G?r-
nelis Bartel/en , Ouderlinck tot 2ierikzee.

** Uyt de Cl^^ï^ v^n Suytbevetant.,,...' r.,vH

Mr. Phitippus Lansbergius dienaer des Goddelyc-
ken woorts binnen der Coes , Mr. Pieter de
Bert Predikant in Heinkensfant met Thoma^
jf^clbrechtfcn Ouderlinck binnen ter Goes , ende
Tbobias de ^Wfr,Ouderlinck tot tVolpharsdyck.

Uyt de Clasfis van Thokn &c.

Mr. Jacobus Bafetius dienaer des Goddelycken
,1 woorts binnen Bergen op zoom , Henricus Hey*
' ningiuf dienaer des Goddelycken woorts bin*

• nen ter Thokn ^ Henricus Heynsbergen dienaer
. deswoortsin St. Martensdyk ^ ende Jctcob Wy*

- »^ Ouderlinck binnen Steenbergen. — -^.^-J

X.— Hier
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Hier naer fyn by de Vergadering defcs Synodi
verkoren tot Pr^ridem, Piififfmt léonsbirgius^

tot Asfeslbrem Micbael Patmrtiur , taL SoSbrn
IbwrtMi JÊbynrngku. .

l^yn gelèftn de Articufen des Syoodi gdiouden tot

)l3 Mii/Jelburgb Amo 159I in Fcbruary, endc is go-

. let op den 5en An. aengnende de promotie der nieuwe
Kercken dienaeren, en is oni alle inconvenienccn te

«Toorcomen endegoede ordre ce ooderhooden in de ver*
'

kiefiiige derTelve goctgevonden ^ datter van na toot-
'

laen t'cickeii bjf aften Synoden vier perToonen, te we-
ten van- elcke Clasfis een , fu^len vcrKorcn werden,
en dateer voortaca geen nieuwe Predikanten in geen
Ciasfen en lullen beroepen, noch gepromovecrc wer-

den^ *dan met kcnnisfe ende goecvinden vandeHBlvCf

,
deweicke oock beneffens den Ciasie denrelven aenfco-

menden Prodiksmtcn fiillen examineeren, en gelyeke-

lyck op de ecrlycke afcomfte, opvoedint^e, quaUteyt,

gaven
, voorgaenden handel en wandel nccificlyck acht-

nemen, op dat den dienst des Goddel^ ckcn woortsom
eenige accidenten haer perfoon acng^icodc achceracn

geen af&en of lasteringe onderworpen fy ; worden oock
defe gedeputeerde gelast alle ftken uyt te voeren » als

Thaer by den Synodum fullcn werden op-];cleyt of an-

dcrfincs in de Clasfe niet gcQisc kuüaca worden.

Tot dien eynde fullen oock defelfde uyt dc naein des

Synodi acn myn Uceren de Staten ofte hare, Oecm*
mttcoerde Raden verlbecken ^ dat het hacr gelieve ee^
nige perltoneii van detere te comndmfenr, devdke
des noowfynde en daertoe fpecialyck van de Gedepu-
teerde des Synodi vcxiactu fynde bene&ns Jbaerarbey-

deo
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4en fullcn alle voorvallende fwaricheden in dc Clasfen',

die middelcr tyt tusfen de vcrgadoringe des Synodi fou-

dc mogcai vooryalien gevgecixeiyck ter neder te ieggex^

Op den 6 Art. yoorfthme Synddi is bcniemt dat

defelve gedeputeerde des Synodi haerbest fullen doen,

dac dekercken in Braharu en Viaenderen onder 'tkruyS

wefenda^ met de Iccringe vaa.Godt wQQtt retOxHk

foöchten'werdeii»

V +
Op den 14 An. is gelet en beraeost, dtttar. veonacQ

in geen kcrcken cn fullen proponenten toegelaten wei*-

dcn, dan by kennisfe en g. )etvinden • van dc ClasPts ,

daer onder delelve kercke llaac,dewelcke op dc eygen*

Ibbappen en qualiteytén , in vorigen Ari;^ geroert

»

iieerftelyck>cht nemen fullen^ pp datiè met jé^
Ie hope opgehouden cn werden. Item fuilen ook by
den Cla. fcm de pcrrooncn beftemt worden voor dewclc-

ke de proponcncen fich fullen oeffenen.

Op den 28 AnL is gercfolveerc^ foo ymant van een

kercJtelydt befluyt tot een meerder verfamelinge be-

geert te appelleeren das 4er6lve op pdsne Ttti<)maftk

te vcriielbn , fulcx binnen den tyt van thien dagen Ikl

moeren aendiencn ^ het fy den Clasfen ^ of den gedepu-

teerden des Synodi, of den Synodi felve; op dac de'

len in dc .eerfte verftmelioge moctide gieOisc

worden:

6.

" Op^cn 4a ArUcttl is beradBit.eonfonndai 4 AnMn
• F .

«»•
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extraor^inarcn S7iiq#: (iffi, O^toter 1593 1;ta|iai

}6bM&urg in Zeêknt. gehouden ^ dutter by ^^Jgi^v^ •

teerde des Synodi aen dë Hecren Su'en van Ze§lant ,

ofte hare gecommicccerdc Raden verfochi fal worden ,

dat het haer believe toe te flacn , dat naer het oude
gebruyck op lekeren bcftemden tyt, het fyallejarc^

nfte iqrttcriyclc aUe^wee jaren , eeits 0rdiil&erlyciKrSy*

obde !Si^\w^iitm:y^^ micliie vijf-

den , dewyi dat fiitex foiKkrrilnge vaiv noden is ^ om alr-

le fwarichedcn ^ 'c fy leer ofte leven acngacadc , in

tyts te voorcomen, ofie de gercfene gefcbUien^liao^
wccb ce uemen*

Capittèl Mwr.

jB^olutien s^enome^ uyt de Schriftdyke iof

ftruoie der liefpedive Clasfen.

• 1. ArtU

/ Ts ^erefolveert ^ dat de gravamina in de puindcn
,

van dcwelcke men in elcke aenltaende Sy nodus hnndelen

lbudei)9 van elcke Clasfis te voren geTondcn lullen wor'»

den aen die Clasfe i welcke de Synodus beroepen Ül^

op dat alle de poinden te ftmen van deièlve ClasTe toe

alle de andere voor het houden des Synodi gefonden

mochcen worden, cndc dat alle dè Clasicn in tyts dacr

op lettende hare gedeputeerde met voorbedachte re-

ibUWj^ oyec die vooigelehseTe poin&en coc den Sjrao-

4um wVeerdigen moebtcn.

' De Cafibus matrimonialibus. Israatfiem gevonden

^

alfoo daer vele CciHis niatrinioniales fyn , en dacrom lbo

haest niet en kennen by een gcftelt worden, dat elcke

ClasTc by goede deliberatie de (lootiaeckelyckfte ftuc-

: tal dle^asflcmde op M teecktmif tin den c^odepa-
* MP teeiv
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teerden des Syn<xliaendienen,om doordefelve aenrayii

Heer^n de Staten Generjiel , ofte luure gecomnutijeente

Itaden acngedieac te wQiden„ en fe^Qter befdiaetom
ftucic te verwerv^

.1' *

«

* , . . - #

Aengacnde dc echtrchcydinge is goetgevonden , dat
ondertusfchen de kercken haer fullcn addrcsleren aen
hare Magiftraten ^ die daer van fullcn begeeren te'ooN
deelen^ oiaar daei: 4^ Magiltraten hsér dit ftucic mat
willen aentrecken, daer fuHen de kcnb^ieii haer mogea
addresleren aen myn Heeren de Raden van de Staten
au ZfekUÊt. T

r

Ls oock goetgevonden^ dat de Clasfes haer besten
fullen doen aen deopenftaende kercken , dat de ftodentejl
van binnen H iants tot den kerckendlensc bequacm ge-
vonden fynde eerst geprefereert'mochten werden voor
de uythecmfche ker^éndlenaers j ofte proponenten.

*

Van de veelheyt der getuygen over den kinderdoop;
is goetgevonden , dat de Gedeputeerde des Synodr acn
myn Heeren de Staten verloecken fallen om goede or^
dr^ daer in is^ verwerven^ en dat op fceekcre poene
verboden mochte-werden « dietcr voortten ovèr etek
kind ten hoogften naar vier getuygen fullen mogen ge^
nomen werden. • -

. - * - - - \

Over feecker difTcrent gerefen tusfchen Mr. Jacohuni
Bafelium Predikant tot Ouderkmkê^ ende Cuneiès Jin^
fm van fFesm Litquet derfelver Ocmeynte^ daer over
«em Sententié ten naedeele van Comclis Janjcn van
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$4 Bylaagen dienende tot bet Kort f^rbaafd^

JTesten by den kerckenraat aldacr, ende nacmacis-nfri'^ ^enieitti^e^bf 4en Cluafem vtn Schmmi tot (fnéé
^raordeeie gegisv^i-wias , én im naeder oordeel ,vtm dè
Synody verfocht wierc , hebben de Hoedb^s d^Synodl
hier op rypelyck gelee, endc bevonden, dat het voor-
fchreve different uyt fcer fcleyne oirlkckcn gerefen is «

alfoü dat de laeckcn , die het eerfte different g^eyolgc

ïyn , veel fwaerder dan het felve different geworden
lyn , 'ovcrtUlcx ,hebbqi fy goctgcvöhden , dat bet gan-

fche gieichi! by for^ne van 'vredehiitfdelin^e fbude ge-

èyndichc wórden ; totdica cyndc verklaren ccr^t de
- brocdèrs des Synodi , dat hoewel Come/is JanCen van

fi^esten voor dcfcn 't ontfweren van meIcK geoeffcnt

heeft 9 het wolck niet anders dan voor tovcrie Ican ge-

houden worden , éBi nochtans noch hy , noch fyn

huysrronwe, noch' fyn kaderen , daarom niet en be-

hoorden a s nu daer voor p:ühqudcn te werden; dcwyl
dat de Synodus niet en kan bevinden, oock niet Mr.

'Jar, na/eiitts hem befchuldigen , d^u hy deie pnbehuQc-
ly ke Êiecke ^tfedert hyhcm tot de gemunte begeven
heeft ^ foiide gepleecht 'hebben : aepgaen^ de befehulr

dingen ' tcgens Óormlis Janfen van ff^esfen van roeya-

eediphcyt en woecker, en is 'c fclve den Broederen
des Synodi niet jrcblcccken , derhalvcn foo achten de
Broeders des Synodi, dat hy niet voor mcyrjeedich en
voor geen wocckeraer en tial gehoudon werden ^ endè

vermits tot volkomen doodingc -viin nTle Ibódanig^

iWarichheden nootfiieckelyk is , dat aHe Aften en SchriF-

ten dcfeive aengaende gecasfeert worderr , foO vinden

de Broeders des Synodi raet&em , endc achten behoor-

lyck tcfvn , dat foo wel de Aden van den kerkenraat,

als oock van de Clasfe defen aengaende ^ mitsgaders

oock alle Schriften by Mr. Jac. Bafiüus en Omelk
Vanfèn van pesten , onder den kerkeoraet van 0u4»r^
*ffr*^ chde deXlasfe van ifeAiwwi» 'berustende , fullen

gccaoCLTt fyn, endc (?en vaste vrede tuilchen de pnr-

thyen in de tcgenwoordichcyc des Synodi ikl gqmaeckt
worden, i * ?
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Defe uytfprake des Synuii is den voorichrcven par-

th en voorgelefcn geweest, dewclcke dcfclvc volco-

nveiï^Pycfc-^iidbbfen g;eapprobcert , en mee hantf^vtoge

bewwtlc^tj ^eock delelYe rcfp6(!li?elyek wdercjpycfeedt^

4ÈQk Tf April t5S/T =

1» ^"i
^

.vii
nt,r/u<i .'t V 3v -

; ondertekent)

: 1 facab^us- Safd/ius Oude.
,

^

: %.:firiJQ»na;icie van de Synodus uyt name des leer$r>

^fi?mti^jm.OM^Iiêtijtfij JfMkm MJilm de Jonge.r<..: /

V Particuliere iacckcQ den SyAodo .

..j-.J.»>
ifte Art.

-^^ \
^'

Op het aenp:cven der C!as(è van Swftheveïant aene:ncn-

de een vrouwe » dewelke cavee jaren nae het vertrcck

-v9n baer man becuycht en met getuygen beleyt hcefc

weduwe te fyn , êndc daerop mee een ander man ge-

trouwe tynde , twee jaren uuu liet voor ichreve twcei»

de huy \v elyck j2;eblcken is , dac haren eerllcn man noch

fë'cfdfe; dacrop gcvraccht iynde, ofhet tweede houwe-
lyck behograe wettelyck geacht te werden , ende de*

/elve vrouwe by denielven tweeden man te blyven,

is veiiftaen, by aldien bevonden wert dat den eerflf<m

nian noch leefde , dat het tweede houweJyckniet wet-

tich cn 1^, uyt uüi'iaccke dacden behoorlyckcn tyt van

jaren niet verwacht is, noch cx)ck de folennireytcn in

g^i^'^k^ £ikcn.gerequirccrtniec in'c werckgeitclt lyn,

mia^Jifidicn n;en bevint^ dat den eerden man doot

fop is goctgevonden, dat de vrouwe by den tweeden
•man Ixjboprt te blyven. \: ^
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Acngaende het ftuck van Srhotmen van dc oncrerech-

tigbey t ^CCOIÖPi>ti:eert by Puier Janfcn ^^c^^r binnen

Brouwmhawn in hèc fcbandelyck lasit^oreil d^r leer^^
iL ^$og^liun?s,^ (jbpfirQlclce^aer mer toe Uf$cb biiyten

Vytracht toe <fên diénst' van 'Oodts wooit aengeoomen
is," Ibnder die van Brouwershaven duor behoorlyckc

fchult bekentenisle en wederroepinge van fvn dwalin-

voldaen cc hebben, is gereiolveert, dat uyi naip«

des Synody go(btif«l^M fti werden ton de kerckeniüic

ymWrBtjHy teer fPBnmQURi4e. vbn taaer OSicit t^M-
Ailcketi pcrfoon ^ dat ook de gedeouieerde des Synody
acnhouden lullen acn.dc He^r^n.giatcn , uftc hare Gc-
Cüauuitrcerclc Raden ^ dat het haerbciievc te Ichryven

aen de<Sui6A;van /7jrli^ciir cèn eyndc, dat daerin voor-

fien mochte wordej^i^; nyt^adefs «fy.n Excellentie den
Prince van Orange te vtrfoecicen ,dat hetfclve doorhem
als Gouverneur van dc Provincie van Uytncla düor ee-

Uige goede middelen gcbcicrc mucatc werden.

# Op het aengcven van die van Schouwen vnn nfgoderie

gepl^êch( in Drcisfcboryooï ^t, ^JrJaen^ ïs^o^govos^

^eni dac,de Bro^cders van itcboutveu ter bequamer tyt
' remedie óver fiilcyc verFoeckcn Tullen by dc Hcerco vaa
doi iUde Vim de Siatea van ZedauK

1$ nock nelefen een brief van die van yimiJ^rdamTioxi''

Jracndc den Synoduni generalem, of by ons geen Tware
poio6lcn en 'lyn , doojr deweicke dnt myn Heeren de
Staten Generael tot bewiUinge van een generale Syno»
We bewcccht tnochten worden , is gercfolveert hacr te
anc ^voorden dar eer by ons geen fwancheden van fulc-

^keng€WiQate UI f/n^ maer npchtans^ dacbcc ons lief

wae-
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Jbrfi^fwuu van jZe^kmd'm XVLMtMifé. 87

Waére, dat fttlcx wwortea lÉoChce werden, eiM

wv bercyi zyn bencifeai andere daer ii| ten be&tien le

helden.-' •

^ .
.(

Acngaende de vfo^c van dc kercke van öo.Uuvê^

/w^^ver 'den 42 Arti, des MiJJelburgjèn Synodi, oir.-r

«óelt tbt dén ^nodum^ iti de plaatiè van Ouderlingen

,

dienaars desi Goddelyckètf wöorts gekarcri en gefondei^

mo^en werden, is geancwoort, dat den aiTlCuriSd gé-,

vo'glK werden > Ibu verre als men bcquame Ouderlin-

gen daeriüe le verktefcn beert 3 die daercoc \accreii

koiuien*^4at men anders in plaetfe van Oudcriingcn ,

dienaers des Ooddelycken woorcs (al mu^ea fenden ^

fonder prs&jodicie des voorrcbreven articuis.

•

1^ Jarxb^ff^ym OM^cxWnok der Christelyke gemeyn-,

tc binnen Steenbergen woox denSynodi verfchenen , ver-

fiiectcende een kerckeadienacr in de ^iacifei .van bare%

afgetlorven y dewyie dac oock bet ordlnarium ftipén-

dium binnen SteMhi^en feer klcyn is ^ dat heC den Sy-
^

nodo gelieve aen fyn Excellentie tefchryven in faveur.

\windenkercRendicnaer5die binnen Steenber^e/j niuc]\io ko-

men 9 is pjcantwoorc , dac de Syauüus jc;^cinvoordig;li

geen minllier en wiste, maei dac eick la lyn quarcier.

daer nsier vernemen f^l, uem d9C oock. de Synodus aen

fyn Exceilencie den Prince van Oraoge üsUiryven fiil tCQ^

cyn^e, {jciyk vcrfociic woxL .
^•

•4

Op het verfoeck van dert Schoolnicefler van CapelU

cn kiefeliiige is goetgevonden ^ dac deClas c noch een-

mael de Ambachtsheeten aenfprelcen falom de Twaricbe-

deir der^Miiaoimedlers te rémodierén / en bjr Ho ver*

r+ rt
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rehct felve niet en helpc, lbo Tal het uytvocren van
flie uicckc dca geJcpucecrden des Synodi bevolen wer-
den , om acQ 4e Heeren vaa den Rade liec IclTe cc be^
Vürderen.

Op.hpt aeogeyen vaa^hcc onderboat der- wedvkwjen,
leem Van de verbctèringe van de wedden der'di^narcn
des woorts 9>roo in de ftedcn , als ten platten lande.
Item van de vcrbeteringc van Jc \\ cJdcn van de Sciiooi-

mccfters, voor nament! yck in lyaicbcren ^ is gereiol-
vcert , dat defe üiccken den Gedeputeerden dtt Syno*
dy belast lUiicn worden , om aen de Ed« Hcecen yan
den R4de van S][ateó ?aif Zulm te bevoideren.

•
.

»-

• 9-

Syn tot uytvoeringe der lackcn des Synod is gcdo-
puteerc cnde verkoren Mx. Micbiel Pannee/uyiddC,^
fis van IVakberen^ Mx. Jobanns: Tayus uyt de Ciasfis
vnn Schouwen ^ Mx: PbUtppus Lanshergius uytde Ciasft
van :Suytbevetatf$ ^ Mr. Jacolmz JSaJMui uyt de Cla&Gs
tan 7'A?/i*t «CC.

'

.

^ ^ ^ /

Tsdcn Cïa^fe wi ter Tbolm opj^clecht den naestcn
Synodanidcr kcrcken van Zeclant tc be chryven, eode
de p;aetfe van vcru^aderinge le bcilcmmen.
£ynde}inge de Cen&ira moruni gehouden fynde, is

den name des Hceren^ mocdanokleggingeaengeroepen,
ende Tyn de Broeders in vricntlchap ende liefde van
nialkanderen geicheydcn.

Concordat cum Orjginali,

Ouderftont
Phinppus Lansbergèuss Synodi Pnefes»
Micbhi Panneiiusj Pra&Gdis Asfeslbr.

thnrkm Hejnlngiut ^ Synodi Scriba.
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j^ppendixadSymdum Goefanam

Stucken dié waer te nemen fyn ojitrent.^

houwelyckfe ondertrouwen rértdc wat'dicn

acngaet, by een gell;eJt ende beraemr uyt de
name des C\2sl[^ van fj^akbsrcn^ door (eke*

re hun liedèn medcdienaers daer toe veror-

donnem den 14 Jimy 1597 ^ de lififiim

Staten vzsxZeelani vertoont teworden, vok
gens art. 2 Cap. 2 ^ynodi Goeianas dfAo«

• •
' '

,
- »»'•••* ' ,..1 i

Een wetcdycke teloftcnisre des boilwelyckis etiir

vry willich , eerlyck ,gerechtichc,ende heylig vcc^

dragh om met malkandcrcn als man ende wyf tc woo-
nen, lichacm code gocc gemeyn tc hebben (vo'grns de-

fc Goddelycke uytlpnüce : defe;Gwee Uillea coi cea vtees

fyD> gefchied^e tusTchen vrye perlboneii^4ie

mecmeman; «indcrs, foo^vecl djen, houwelyckcn ftaec^

aengaec^ yecs uyiftaende hebben, ende dac in de te«
' ^cnwourdichcyc , of mee confcnc van vrinden ende

voogden, of ^u^> ly die nicc en hebben, in het bywc-
fea vaa^oede en4eg(4^!y^^f4ig^£$;fl^^ . .-;5

Daenim de betoftenisTen, die ofte heymdyck oftete^

gen dank van de Ouders^ vrienden of voogden, ende
contrarie de voort!:nende befchryvinji^en gcichiedcn, fyl-

Icn de cgaüiloriea voor onwe$xden ende voor niet
Jiouden.
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0 Bj^aagm dismnde toi bet K^n Fcr4mal dtf^

"Die dan verftbynen om wettelyck ondertrouwt te
' werden 5 fiiilen gehouden, fyn wetcélyck bewys mede
» brengen, dat fy vrye periboncp fyn; item, dat de
Ctad^S of 'Yoogden dacrin confenceren.

'

V

*H5oo het gevicïc, datfe hier van geen leecker bewyt
en fcocdcn voortbrengen, uyt ooriuscke van het verre

flfenaii der^geiiè^ die daerin te feggen hebben 5 oTdat»

felcAD^Qb- geeoieriendcn «en hcttaiv det'alsdn die ttt»!

dcnHerckenraden deielve periconen fcherpe yck fuUen,

óödéirfoeeken, of fy met vemant anders ye: uycflacriLC

hebben, ende van haer lieden geen verfcekcrtheyt kry-

gende, ioo fa' men haer eyndelyck tot den reipeétiveo

M^lraet fenden 9 op dat fy aldaer met oede verklaren,

datiy iteen vrienden en hebben , of ook met yeniant yets.

«itft^ndc en' hebben, en van fuickc vciklaringen aoj?

doenbringen. > • . ^ - • i
r m

1

^-Wai»iT*cr dat het «[ebcurde^ dat- 'een jongman , ofte*

jonge dochter hiicr met malkandercn beloofden boytcn

contot cnde wille van de Ouders, nae deweickc be-

tó'te volgde de viecSiChelyckc gememlchap , ende de
6tttier$ niQt en verwilligden in bet houwelyck, die^ den' ke kenfact, daer toe vcrfodtt fynde, fuilen

tracbten dr OudeiVdacr toe te bewogen, éode dat om'
de ecre vün docliicr, Hiiier ibo fy lieden hier toe niet

en vcrftacn, foo Jal fuicken bciofte voor onweert ver-

' Geen voocht, noch fyn loone, noch fyn dochter &1

fliof^en met tle-^ec(e daer van hy^ voochc i^, trotf-'

weOf tcnfy dat by daer toe yan de Staten des lantage**

aucbPiilèert fy. Geen
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^.Geen weduwe fa) mogen met eep ander ondertrouw^
werden dan naer den tyt van vier maanden en half naeti
hacr mans düoc, ende dat om der aerbaerheyts wille ^
pelyck ook: de weduwenaers um gelycke redenen gjai^

iif?u4cn fxa eenigcn i,^t te ^-4chccn.

• ' '•

i > rj -IA
-i JU^ _ /,,,..,,rr«' u

• 4 < , ••••.»- Q« • «

Geen vrouwe out fyndc Vyftich ofte Icstich jaren
CD lal geoorlofc fyn ce tfouwen jnet een jongman of
weduwenaer beneden de vccrtichiiar^n. . r.

,

9-

De fulcke die overfpcl bedreven heeft met een ander-
mans huysvrouwe^ of mee een vrye dochter, wan-
neer het kennelyck geworden is, en fa! niet mogen de-
felve nae de doot van fyn huysvrouwe in houwelycfc:
nemen, ende dat overmits de ergernisfen en de pericu-^
len die daer in gelegen fyn, ten fy dat dcOvetbeyt.omi
merckelycke redenen dacrin di&penfeert-

. . ló.

Wanneer een lidctnaet der gereformeerd^ gemeynte»
begeert ondertrouwt te werden met een die ongedoopt)
is, hQt felve fal van den ker^l^enraat geweygert wor-r
den tot dat de ongedoopte partuere den H. Doop ont-
fengen heeft, maer indien nae de wettel ycke belofte!
byilapingc gefcliiet, loo fullcn fy lot den Magiftraet gc-
fonden worden.

Wanner een lidtmaet der gcrcfonneerde'gpracyDte
begeert ondertrouwt te werden met een ander dry ven-
de contrarie religie , men fal fulcx de gereformeerde'

par-
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5Ut^ Bfku^^UiËUinde tot bei Verbaal der^

parthye afraden mcc voorhoudin(';c van 2:rooce fwarig-

hoden , dijS uyt fulcken ongelyckcn ijouwclyck fpruv-

téff^<Büdeh''^''enae%ó die fuickeh öntradinj^ ^eén^
iftkrf* èn ge^ft, ftl dfe ttfrfddite öndclrifou%e Vot* eén'

iy't tóng uycgdlelt tuurden, op dat fy haér in de vree-*'

ft^ifes^wéefcn dacrö^er bcdenckcn^ nlrler' foo fy w^illen

evenwel ondertrouwen, foo lal men als dad hacr iicder

veifoeck nakomen»

^q56Vj«limeer^fi»tót in die ondércronwi^ mist van iMT

perfoon^ als by*ëgéinpd Jacotfmet i^,' dé tetbhiti^

Aisiè is nul cnde van onwacrden.

•Wanceer ym?int ml^t in qualitcyc ttiéytièhde hem te"

vfeifdkeren mee een maegc, ende wert bcTonden fulcx'

ilièCWlV«^^^<UkHcé bdoféc iit van - dnwkèraen ; (^eiyie^

<MfefiWinëeil^ 4e(»ii'^tiè parchién bdteec téiyn mee tfe*

11 annecr nicn d wnelt in dec'>ndit!e^,n]s mcvnendeheni
te beloovcn niex een dieedel of van goci vermogen is,

Foecke i^pcnbacrt haer ter contrarie, te weten'

irSn^neltHh^yt (jri'èffterheyc^'mlct en breeckc de be-

lo^^xht^y twmt'ti^t èn laeckt ilocta dematerü, nochdc
•fermé vah houweiyck. ' . . .

-

< >

15.

De belofte des houwelycx door gewelt of vrccfe

der dreygemcnien uycgcpcrit wert voor niet gehou-

> ten ware d&c de gedwongenc parchie Dadel bant

diertn VerwUligde.

.
• Waa-
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Wanneer na den oiidertrouwe orefchiet voor die van

den kerckenrm d'een^ d'andere parthy onwiiii^

wert om voorc te gaen tot bet houwelyck^ die v«i
jde kerdccomt fnlten ttacbten Ae wcy^okmAe^Ji^tdxy
:dacrioe te brengen, maer foo "die hartneckigh blyft

,

-deovo'heyt fal de onwillige pnrch/e dwincn te trou-

wen , of nae fekere tyt de. gjcwiuige pwhy. ^aa^le
onwillige vry preken.

Wanneermedegedanebctoft^ qftfrpndenrouwd^
ofd'mdcr parthyc wegloopt, dat als dan de Overbeyt
kennisfe van faecken genomen hebbende de abfentcrcn-

dc parthye fal indagca, ende foo die binnen fecckcrca

tyt niet en verfchynt, datin fuicken gevai de verlate*

ne parihye vry geftelt fy.

:. A 3!;fïj,:t. l8. v..'j ' v'>i'w> / "i -.iilj n'j

Geen perlboiien lullen .mcgen pp^ertrrawt w^ri^fSfi

in de verboden graden,' vermeit ftaendc in dé gédrudi-

te openbare ordoiinauLicn van de Ed. Hccrcii S .illii

\m Hollant en Z:tlant als overeenkomende met Gudus
woorr , ende de weth der wuyre, en d'algemejr-

ne cerbacrheyc.

Nopende dc affiniteyt of Swagcrfchap

,

Ipruyt^de uyt verb^ndinge van houwoiyck.

1» het eerfle geflachtc der Swj^errchap, en mach
mca nuch verlckeren noch trouwen , wan:, mea

magh fyn^ broeders wyf^ nod^kfya biuuder^» wytii» doch*

^ . ter.
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ter, dewelcke fyo betrouwde nichte, noch fjrn nicfato

tea hQuweiypfc.iUjpt nemen. ,

' _
* ' . «^.i-». •••••
, ; .

» . ' - • r
*

irn^t «• u •'

:Iii>liec tWQode fs^cflacbceder^Swagcrfchapri: la<le iinie

.ter fyden en heeft tdit frtbcklc gecnr plaetiitfj' wao^^

mach wel verfecckercn ende trouwen tnetfyner hoy^
iiarouwens Sw^agerume^iy endehaer broeder doocXynde.

De affiniteyt neemt wef een eynde met de aflyTig-

«liefi^'idPeM'of ï^ander pérlbón , maeir Mcr en bïs-

'jUtm fbé Myft evèn^l her wrbot vm ' tyn wyf , of

mans bloecvrienden le cröuwen voigcii^ de ecrbacrheyt.

X4
* • I J ' »

' 1

Een die verfekert lynde met een dochter of weduwe
en die ftervende voor de bevestinge des houwelycx

,

en fld mee de fiister van dePelve niet mo8:en trouwen

,

•tlwa'er het'oock, dai: hy geen vlcelc;iiclycke gcraeen-
fbhap met defclve gehadt en hadde, en dar om der cl^t-

bfiarhcyis wiUe; het zdvQ verllaat men ooclc van des

mans fyde*
* » «ft « • «-^

5-

Alfoo de ervarentheyt leert , datter dickwils groocc

IVarigheden valleii^- foo cusfchen ondcrcrouwae als sa-

trouwde perffjon en bet.houwelyck * rakende,, foo wert
deoverhcyt gebeden ^ dat fy de klagende parthye goe-

de ende korte expeditie of recht willen doen » ende dat

door liildte middelen , als ly te rade fuUen vinden daer*

iéoece<iehoOren , ende dat om veele cri verltheyde in-

convenienten voor tc koVnen. •

•

' ' Uyt
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' Uytoor&kedatterdimfcheliedenryn,dewoid(&y
fcbeynende voor de eerwaeide kerckenraden bmaidaer . 'i

ondertrouwt te werden 9 lüet en werden ontfimgen

,

overmits haor verfoeck onredelyck ^ en teftens dc polU

,cic decfer landen (liydende is, die dan bevonden wer-
den, elders op andere plaetfen buyten haer woonplan
fen in andere quarüeren van BoiimJi en Zulam te ver-

;treckeQ ^ hIWmt fy met vnli^ aengevingen of 'in^

derfint» eorac ondertrouwt > ende dtn. getroswt 'Wie^

den , ende wederkerende tc trotfen ende te befpotten
,

niet alleen die van den kerckenraat 9 maer oock de
Overheyt:, ibo wert gebeden^ dat de Ed. Hceren Sta-
ten daer inne gelieven te voorüen, ten eyndedat \mp
placcaten van de veracbtinge vim ftiidce nx)etwillitt
•meoftfaen lievryt ruioi^ werden. ^

Stukken uyt de artikulen desPr(h
vincialen Synodi gehouden tot

Gocs in Jpril x597 , dewekke ^
de gedepmeerde des voor-

fcbreven Synodi de E. E. ffe^
ren gecommitteerdeEadenvan
2SeeIailt met behoorlyke eef^
biedigjbeid voorgedragen JpiX

• X.
'

Dat het Haer ft getteye eenif^^^èri&oiien* ^.lacr
tepownitter^ to: volg; art: i Cap; i. jj/j? >l

' ])c jipoil'iHe op de kant Imd^ aliuif ' >

Eeni^c laken v .orkomende ^ ea ia Clasficale verga-

deringen met gcilisL konnendc werden, fimea-de-gë-

deputeerde van de Ciasfea den Raden die gclegentbeid

van
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iffi B^laagm (Uênmdêm éitKm F'^l^idn

van laken mogen aandienea^ als ^mnttr hen Itedea

ujrt d$n Ra4c ecnige gecominitceerde fuilen bygevocgt

• • • #

, .
'

. r •
'

. Irem dat het hacr E. mede believen toe te Itacxii

•dac oa hec oude gebruyk &c* volg: are; 6 Cap: i«

De Afo/Aik was.

. Gedurende de refolocie ?iin de Staten kan nog n^g

.t^yden Bade in dcfe&neen vmndcringe gefcbieden.

• V . 5»

Dat het ook hacr E: believc ordrc te (lellen in het

misbruyk. van de vcc.heid der gccuygen over deo kin-

derdoop 3 dac niet meer dnn 4 getuygen ten hoogilea

mogen genomen werden art: 5 Cap. ft.

ff' Die van den Rade vinden goet, dac voortaen over
* den kinderdoop niet, meer als 3 , een hooij^itcn 4 gc-

tuypcn, genomen werden, dan alfoo om 't fclve in

treyn te brengen, men met placate daarin behoort te

.Toorfien^ aan de Sisten van Zakmt fulcac te breogea
• r

4.
I

,
. Dai het Haer E: beUeve te fthryven aan d# E:

Heercn Staten van Vtregt^ ols ook aen fyn Exce l: als

Gouverneur dor vooriz. i
roviiuie over de ükc van FU^

têr Janfê Bakker, fict art. 2 Cap. 3.

jifopille.

^ Dci remonftranten^ dewyl de iiielc en derrclver gie*

legenthad den Raet niet ten besten indagtig is , w^-
den verfogt die misfivc te concipiëren om dcfelve ge--

iien by dea Rade goarr^iteeri te werden als na bcboo-

Ten»

Dat

I
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ReformatUvanZschndindcXFJ.Eemvi* $lf
«

Dat het Haer E: gelieven in te fien den grooten fwor

ren dieren tyd , en om die ooriaek het extra ordinaer

tn&femsat by haer £: jaerlyxa den dienaren des wcMmg
toegeleyt^ In redelykheidj en,na goeder (Useiede ce

Termeerderen. t

' ^pofHJh.

Als wanneer die van den Rade fuilen op het augmen-
turn disponeren, lal hierop foodanigen rcgard genomen
werdra j dat de remonftranten roden Men hebben , oq t

% te eoncenteren. '
f\

&
Ende wantter oorfidceYan den dieren t3rt Toorldiii^

ven het onmogelyk is , dat de Schoolmcefters fonderlin-
*

ge ten platten lande op hare fober traftemcnten fig kon-

nen onthouden , dat het haer £: mede believede Toor&
Schoolmeefters te verbeteren. . »

Airoo op den i( Jan: laest goetgevonden is by deSta*

ten van Zeelant^ dat die parochiën, -die Schoolmedlcrs
verfoeken of van doen hebben , fuUen met dcfcive als

van oucs Concradteren, om defclve te contenteren na
behoren, boven het tiaftement dat fy hebben van de
gemeene , foo die gemeene Ake daer toe eenig trafte-

ment beeft gefet , en vermogen die van den Rade in
/deftn niet retfafteren. . .

,

«ft %

Want mede door de iobre trai^tementen der dienaren
fy t'haren overlyden arme en defolate weduwen na-
laten fonder middel van te konnen leven^ en dat niet
alleen redelyk maer by andere welgeftelde Kcrivcn ge-
bruykelyk is, dat de wed: der afgeltorvene dienaren
iH^c en werden geabondonncert nemaer eenigc recom-

G pen-

Digitized by Google



I'

I

penlb voorde dienften van liprea^fsftorymtnaimen ge-

nieten, om haer enhaere fcbideren op te brengen > dat

iMK bare Ik ,i^iiave oidre hier in le llelkn.

ApofHUe.

' ficfeti lengaende aoci mee de Staten t'harer eerde
wqpMflge ge^tpkeQ ^VQrdea« ea ftl éefdh^op bet

fiiTorabellte voorgedragen werden.

r

En al&o de Gedeputeer4e des Synodi hare opgelcyde

testèn niet cn konnen volvoeren , fonder nierkelyke on»

kosten te dragen > dat het haer E: belicve op de voor-

fchreven onkosten na het Qxempel vai die van HoUêm
€f aaderfins ofdre ce fteileni tot het rembourfement

OTtMVib -

De remonftnmten overleverende declaratie van him-

M te dragen onkosten &1 opalies 1^ den Rade gocc re-

gard genomen werden.

A£him ter Tergaderinge van de

Oecommittcerdc Raden van de Staten

van Zeelant in het hofaldaer iQtJéié'

éiüpfg den a8 Mey igyt*

en nog lager my prcfcnt

Job* Buyrfm.

Digitized by Google



B B.
CBpieuit Pkkaat'beek ie Zkrikae».

kopende 1570- "585 ^ No. JIf>:
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MS.M 163.

Vastendach.

WILHEUf bjr der grktie Gocb Mfice vii ONtt-

gc , Graef van Naslauw , van CatzeneHebe6*
ge , van Vianden ^ van Dietz ^ van Buuren , v^ Leer-

dam , Heere en Baron van Breda, van Diest, vi^n Grim-
bergen s van Arlay , v^ Nozeray ^ Burggrare vm
Antwerpen en van Béftn^n^ Stadhouder -eode Capitejrn

Genenel over HoHand^ Seeteid en^ Weatvrieilaiid « en-
de Utrecht 5 allen den geenen 9 diefdeze jegenwnoidi*

ge zullen zien en hoorcn Icefen Saluit. Alzo by ex-

empelen van alle godzalige Koningen ^ Vorften ende
Overheeden , ende by de Leer der Frophcetcn , endc

Appollelen kenneiyk Is ^ dat zo diknnncl den toorne

Gods over eenlg Land ofte SM is ontftdten geweest,
ende 't wdk met eenige merkelyke ptaege geftraffet ge*

worden , zo is dat den ecnig;e cn uitterften racd ge-

\veest, dat zy haer onder Goodcs hand hebben veroot-

moedigt , en met een gemeyne vasten en bidden zyn
toorne ende flrafünge afgewendet, welk tc doen bun
van alle godt?alige Ovecigbttien ook is bevoolen ge-

weest 9 cteerom naden^pel mei>^u ter tyd uit zo meeni-*

gerlyc ftraffingcn die deze Landen overgekeken zyn 9

genücgzacm kan afneemen ende bemerken^ dnt dci\

Toorn Godcs over onzer aller zonden grootelyks is

ontfteeken, ende dat wy als een Cbristetyk Vorst en-

de OveiigiMidw Ood daar t^t vemdtot fcimldig zyn
met alle beste middelen het welvaeren des Volks ende^ Lands ce verzorgen, alzo wy ook bereid zyn ie

doene, zo i« onze ernftelyk bevel ende^ebod, dat al-

}^ fin^ yjgAj]f^ lii jUanden w^^d^ en die^ des

Ga' 6^
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pemeyne Lands wclvaerens begeerio; is, van wat (late

olie couditie hy ook 7.yn mag , hem zal van herten

^-vevoocméedigeii onder diegewekiige iiand Godes eode
mee emfteljrtUbidd^ en vasten kelpcn zya UKtfne vac
deze*liBdèfi' afrenden , tot'weHcea eynde wy gcor*

donneerc hebben, ende met deezé verordineeren den
raestkoniende Zondag, op dat als dan een ygelyk na

zyn vermogen zonder eenige fuperfliticoftc wacne des

verdimCt(« hm onttioudea zal, immjers wat a/Ihyd^
^NUi^ zyii gevoMlyJc en ordinarisfe voetreU om bem
diets te Kequamerm H gehoor des Ooddelyke woords
ende ^emeene Chriscelytt gebed te moeren begeeven ^

alzo in alle Christelyke en Godszaligc Gcmcyncen gc5-

bruykciyk is^ want dit is onzen ernltelyke wil ende

bevel. X>atum coiDeift da&cn ;ts vanJaauarioio 'i Jaar

> (Ondcrflorid geteekent)

\ GvujAAXJm Dz Nassau.

.
' ... *

' CEnde bct-needer)

My beveeie van Zyo ExceUeotk

N. BaUTNINCK. *

cc.
Cefcbkdemt (i) utt een Haadfcfarifl

Binnen der Goes in Zeeland was de Roomfche Re-

iiicen iü 't openbaer geblee^

Tiettf

fi) VcMe Gtfftifiknh ithntCsviryzc gefcfireven, gelyk htt Latyi)-

Scbe afrcheid*woord , aan bet einde Tan die ünk tc vinden, doeC
vermoeden. Doch 't biyft ona ombekend » aan wieo deselve gf*

. ^_ „—^ 4lett* c«e>eo oorgetuige fi±fiic

jtiiert IW» l&rMiMrm dgo
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I^gfifrmatte HjgnZefland in de.XFX^Efum^ lOl

ven , dan in 't heimclyk was dacr wel altemet cenigc

predicatien gedaen. Maer naer de Pacificatie van Gent^
zoo hebbon cie Gereformeerden op^aclyffc tei^^Biieii ia

^ zekere h«i:unge te prediken , en attemet tea piattea

Lande. Naer dat nu de Religions Vrecde^voorge*

flnegcn was, hoewel die aen de Provinciën van Hof-

lanc , en Zeclant niet en was overgezonden, doordien

dezelve volgens de Pacificatie van Gent, geen andere

openbacre exercitie van de Religie coe>cn U^teii^ dn -

aidaer was; zoo berfc de Predikant yan derOoes» dén
28 September 157 8 , (ekcre Roqueste aidaer aeo deMbh
giitracc overgegceven, inhoudende in^effedlc^ dat fy

• luiden lupplianien , haere onderdanige en gehoorzae-

me inge7.etenen , doende profesfic van de Gereformeer-

de Religie^ hun fekeren tyt patientelyk bqboipen had*

den mee fekerc huiOnge om taaere ^predicatien daer in

te doen^ dan dat hun 't zelve nu te klein was vallen*

de, zoo waeren zy benodigt te verzoeken hec kloofter

of het ibsterhuis, om aldacr temogen leeren, en pre-

diken • gelyk haere medebroeders in HoUant , Zeelant

,

Vlaanderen ^ en Brabant vergunt wiert , en doende

waeren « daer aen hun groote vrientfcbap gefchiedea
^ zou*te. Die vandeMagiibaetmet denan4erendaerovei:

commonicatic gehouden hebbende , gaeven den Predi-

kant voor antwooruc, dac fy luiden, vermits deabfen-

tic van fomml re f.eeden van hec Collegie, niec rypc-

lyk, zoo het behoorde, en konden rcfolveeren, en
dat hy daerom nog een dag a a 3 zoude willen patiën-

tie neemen, tenjfijndc om met het volle, Collegie van

de Weth ^ ^r ^ bebporlyk ^ ende volkomentlyk
6 3 ^ ,

moeh-
refbrmeerden Godsdienst , «nders soa hy niéc Ttiiw iyn btbbes
hec verbod, en de dreigementen van de Magidraat yan Goes^ om
de oefeninge van «len Hervormden Godsdienst te doen ophouden»
gedaan fedcrt de maand Juny 1^78 tegen de GeoiCcbe B^vredigin*

ae \ ook Éon hy nlfc vMtyf^egttn hebben , •rlHicfden tteiHwaai^
Igc omftandigheden» üvekktndc tot Terdedigingc^.*» verfdioo-
ninge der handelingen vén de Gereformeerden, die wy vervolgens
uit een ander Handfcbrift eallen bybrengen. Dit verbaal is ge«
noegsaam jebeel door Bar N^deri. Oorlogen %ll boek» bL
looi [60, 6f], en me»relldtci# door iTo^lMtrk^iaor* XIV hoek.
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los Bfkdgm^Êikmk^m ttêiCm V'MM éêt

mochten refolveeren. Dé Predikant feide , dat , foo

veel in iiem was^ wel ecnige dacgen patiëntie zoude
Willen neeman, en d&t hy de (ynen daertoe wel wil-

de Indueeertn , <liti tttc hy beduchte dat zy zig dater

met niet en ibudeii witten laeten te vreden (tellen , orer*

mits de klcinhcit en l>enaeuwtheit van 't voorfchrceve

kuis : En gnende van Stadthuis by de fyncn , en had-

de hy aidaer geen gehoor, feggende^ fy wilden dae-

Mjk antwoordt; hebben by mondei oft by gdcfariftej^

H welk wéa de Magiftraec ^ynde aengczegt . was mee
deeze eaeke tMaeden » fleiide de geftetoenisfe der gee*

nen die beneden wacren 5 dat vcele van hun lieden ,al-

daer gewapenc vvneren en ook hoorende eenige drei-

gementen, foo hebben fy op de voorfz. Requeste .doen

fteUen deese apostilie (200 als dj^zelve woordülyk 9 uit

Het oirfptMgkiykte» 2al worden nagdbhrrren.) Wd-
M ApokiHe gdtek tyride, hebbed ly deil Predikant

met eenigen binnen doen komen , ende fyn met dca
Predikant binnen gekomen Lambrecht de Lyndrajer

,

Jan Simonfen , hebbende ccn rappier, Marinus Abakuk^
hebbende een lang en kort roer mee zyn zydcgeweer

^

ende eeneii Oerret ter Halverte hebbende een Aiiefaar**

de ; ende nae dat de Me^iftraet den Secretaris de apos-

tillchadde doen leezen, betrcerden fy dat fy hen daer

meedc fouden iactcn contenteciMv, raaer fy antwoorden
dar de papen dacr moj^tcn pr dikcn y fy begeerden de

kerk van 't fusterhuis, ofte Cruisbroeders, daer by voe-

gende , (bo men hun fiilks weigerde , dat fe felfs een

van beiden ibudfen inneemen. De Heeren dit hoorea*

de, ende met malkanderen gefprooken hebbende, heb-
ben by monde de Kerk va 1 de Cruisbroers henlieden

p:enccordeerC. Daer op heeft de Magillract meefter

Huig Adriaenfen , Secretaris , met den Predikant go-

fonden aen den Prior van denfelven Convente > hem
infinoeerende de relblutie van dei MagMtaet^ ten ebi-

de hy alle ornamenten , juweelen , en gelyke dingen

uit de kerke doen zoude ^ op dat 'cr ^ccn ongemak,
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of disordren zoude gebeuren. Des anderen dags de
TMr&. Maglftmtt veigadert zjrnde 3 ende heUbendo
by ben imtbooden eenige van de principadfte borgcrs,

hebben goecgevonden by hun te oncUedcn den voorüL
Predikant met den \ooxfz, Lambrecht ^ en nog eenen
lodewvk (O y hen aenleggendc dac alloo f7 van eeni-

ge verftaen hadden , dac hy , cn eenigen van de fyneft

lieten luyden , dat ft nog niet 00 waeren goconten»

teert , en dat ly niet andera weniteOt dan dat dia
iiekeft in vrientfchap mekten gefthieden , ende dat al-

foo haere gemeente van borgerye feer klein was, dac

hen luiden uiter harten Icet zoude wefcn, dat 'er ee-

nig misverftant tnsfchen hen lieden komen foude ^ be-

geerde daerom dat j lbo fy nog iet hadden voor te dm*^
gcn,9 't felve fouden mogen £ea ibnder vfttjpderinge

te iraketi^ daer uit niet dEui miaverftftndên waerea ad
bcforgcn. De Predikant gafvoor antwoorde , dat hem,
en de fyncn ook lect foude weelcn, datter eenige on-
rust in de Stadt om hun iicder wüle komen loudc, dat

hy alcyt gearbeit , en gefproken hadde tot vreede, en
de eendracht ^onderlinge , geeveade mit9 deefen over
dedë 5 Artykelen ^' dnr op fy vcrfbeken d&t de Magi-
ftraet zoude willen hen lieden antwoorde gccven ^ en
gücdelyk rcfolvccren. I. Dac de Heeren zouden wil-

len royecrcn uit hunne eerlle Apoftille, op hunne
ovcrgegecve requestc deoze woorden , om alle incon-»

vcnicncen , en perykelen te eviteeren. II. Dat fe hen
fouden gecven het gebruik van H geheei Convent vn
de Cruis Broedera. III. Dat ft den Predikant fouden

willen tucli^ggen een tradtcment van 400 Gulden ge*

lyk als andere Predikanten in Walcheren genietende

wacren. IV Dat die van de Roomfche Religie haere

pTofosfien^ endc andere ceremoniën voortaen zouden
plegen^ binnen, en niet buiten haer lieder kerke, cn
ttle fUmndtfen, enrongefchHctheden^ diefttmnige per-*

G 4 foo-

-(x) Dcae it wiarfchynlyk geweest /-orffwy* tharrêt^ L§9rtQm»er^
vfvi luU to( hft do«ii «AO de fierfte prettsue llMfk gegeven.

Itlrkvinilgeiiaaa^tykaa;
tt- #
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ibonen gebruiken » sKiuden fcbouwea^.ea eviteemi.
V. Dat die van de Gereformeerde Religie haere doo-
den foudcn mogca begraeven op kerkhof van dcGroo-

' te kerk Die van de Magiitraec vraegden of dacr iet

niccc was dat zy begeerden , datze het met eenea

; [zouden Voordraegen 9 om alzoo mee eenen afgcdaein ^
,en op gcrelbiveerc te worden. En terwjrl de Magi-
ftrace alzoo in befoignc waeren, foo is de tydio^e op t
Stadhuis gekomen, dat incu in dc groutc kerke dc

beelden 3 en altaeren Hukken fmeet ; hier van de Pre-

!dikant, foo wel als dc Magiltract, hem perplex hou-

dende 9 zynder eenigc :vaa de Magiftracc en de Fre-

'4ikanc , iiae de. kerke gegaen ^ ende gldaef komende

»

bebben zy de breekers verbot j en interdidic gedien

[^van niet meer te breken, dan fy luiden al 't zelve post-

*poneerende , cnde niet achtende, gingen met hun be-

gonne werk voort, niet ophoudende voor dat het al

* iamen was volbracht* Des Saturdags daer aea voigeo-

de 9 omtrent den avont % zoo zyn tunn^ der Goes ge*

S
omen 9 een Predikant van Vlisfingen (i), en eenPr»'
ikant van ter Verc (a), gensfocieert met ecnige Ca-

piicinen, en anderen , dic zy njcmden haere kcrke-

rneden; dee^u üccen hacr de>/.elven avonts vinden

op H Stadthuiü by dc Burgemecfters., ea eenigen van

dc Wet^ proponeercnde dat^ alzoo zy vcrftaen had-

den van oenigen die begeerden te leeven naer uitwy*
^zcn des heiligen Eunngeliunis , Unnen de fteede woon-
achtig, dal dc gruü.c Kerk, binnen derzelvcr ilcJe

, ge-

ledigd: was, en gc.uivertvan debeekien, enafg:oden,

,
vcrfochten daer om dat delelve kerke hen lieden zoude ge-

i.oi»ent, ofvergunt worden om haer predicatie , en Godt-
dienst daer in te doen des anderenda^ : DeMagiftraet

gaevcn daer op voor antwoorde , dat in hen lieden macht
nieten wa 'tzelve te conre^Lecren^ ofttoe tclaetcn /on-

der advys van de gcheeie Wei^ en Gemeente j alfoo

,
. . het

SDe2€ was yohcKnts Crrobuhf.
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het was tegen de fatisfni^^ic, dte zy lieden fonder

meen conieni niet koncten te niette doen, belovente

•die des aoderea da^ te doen vergaderen j om met ge-

meen confent op alles gedelibereert , en gerelblTeert

te worden; 'c welk by de voorfz. Predikanten geiicM>rt

zynde, hebben geprotesteerc, ingevallc midtlerwylcco-

nige disordrc, ende inconvenientcn mogcen gebeuren

van dit düay , dat fe daer van wildon geexculeert fyn»
als d'Heeren daer van gewaerrchouwc zynde. Desan*.

dercndaegs wefcndeden50AoberCi), fyadeHeeren
van de Wet, en alle de principaelfteborgersder voor&*
Stede op het Stadthuis vergadert geweest aldaer; de
voorfz. Predikanten van Vlisfingen , en der Veere, met
eenigc van haere geasiociècrdccompagnons , daer hy mee-
de prefent weeisiidc de Predikant van de voorfz. ftee*

de ^enricus Brandt> en de Predikant van Vliafin^
het woort doende, beeft het verzodtj daegs te voo»
ren gedacn , gcrenovcerc , daer by voegende dat de
Heeren geen zwarighcit behoorden teraaeken, alzoo

in alle de fteden van Uoilant, en Zeelant zulks gedaen^
en geaccordeert was, naer het afwerpen der a%oden^
en dat ook dezelve kerke ^ oft bet gebruik van dien
hen lieden toebehoorde , ten rcgarde van het rechte
Euangcliam, cn Godts woordt, dat zy luiden zuiver
prediken, cnde ook dezelve kerke, nu vaceerende,
ook onbcquaem was om de Roonifche Reli2:ic daer in

'c oeffenen , ende diergelykc propoosten ; mit* welke
^ ende om alle disordre te eviteeren , verfochten 't ge*

faruik derzelver kerke^ want zoo hun 't zdve gewei-
gert wierdc, xoude 't zelve evenwel gebeurenmet der
dacc. De voorfz. propofitic ^choort hebbende ^ cnde
daer op wel gelet, hebben fy den anderen gefprooken,

ende daer nae voor aotwoorde g^eeven , 't gene ix^

i|ibftantie volgt 9 dat zy overwogen hebbende de pro-^

pofitie^ en het verzoek by hen luiden gedacn , op alles

G 5 dat
(x) Zoo Haat ook in eene aadere Mttrnrlê van dien tyd, 'cwelk

dft nareketiliig fed^rt den 30 SCMrilbe^ Mffttigt. t Is dan «ttt

Xdtfy^fa dnMrilf alt amklr animnlteii dta 8 OAobcrt ,
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dat behoorde. Wel j2;elet hebbende, bevonden diTttrfche

Menen , ea byfonder in de ÈmbuSdt van zyne Excel*
MDti^^ éttraófb. Stede vergunt ^ dat in hacr lieder

mebt niet tn wast Terlbek, by hungedaen,teacoor«
leereB; niec te min indien fy lieden l^vinden bun ge-

oorlooft te zyn, hunne predicatic^ ende exercitie van

40Reiigie te doen en excrcecren in de voorfz. kerkc>
dat iy lieden geteiiriTeeri waeren 'c zelve te dulden^
cti te gedogn ^ iMidar tan nioeninge te weefen hen
Saden met der daet eenig cmpcTchement^ hinder, ofte

l»tet re doen ; alle welke nochtans niettc^enftaende,

Wrifobhten de Magiftraccn , en de Borij;ery daer jegen-

woordit; fynde,dat die van dc Gereformeerde Religie,

hen wilden ooncenteercn met de kerke van de Cruys-
broeders heti geMordeert , daer mede ly TerUaert had*

Ml te trede te weTen^ en dat ty Inyden de M^lftraet
fft^ Precftlómt bewïlHcht hadden ,om in de voorfe. groo-

tc kerke tc prediken , dac niemant eenige oirlackc van

tnisnoqren behoorde te hebben , zonder datter eenige

oerimonien van de Roomlche kerke gepleecht zouden
worden voor dien tyt. Hier op deeden (y de üicia-

Mtie voor leefen. De Predikant tan Viisfihgen uitden
' lÊtm Van hen allen ,

g;af daer op voor antwoorde, dat
dc Magillract alrecdc de fatisfaftie tc buiten gcgacn
waeren, mez het accordecrcn van dc kerke van de
CTuis-broeders , ende belanghcnde dien fy wilden doen
prediken in de ^roote kerke , dat hy dien wel kende ,

itter dat die geen wettelyke fendinge ofberoep en tand-

de (i) ende dat hen de refte ntet en roerde » bedank-

ten de Hccren voorts van de antwoordc op hun ver*

fbek van dc groote kerke gcdaen en dat fy van mce-
ningc wsaeren voorts op 't felve te gaen prediken iu dc

Voorfz^ groote kerke , verfoekende dat de Heeren ge*

lieiacn hen liedende fleutelen ten dien einde te willen

gce.

CO Oecc wtS derlulyen niet Htnricut Breméf ^ die wettig bcry-
arii« eo op 'tSudhois ce;>enwoordig «^ifl. maar een ander» nn««
Icliieii Qmffn Qcnoirtt^ van witn onder dc Pffdibinrca Via Qoeh
«fe êê ^aMi 4aB Jiara 1)79» ^tfiuokcn

Digitized by Google



itn Qoder eten Coftar^ «m tf honden iMeteo

lê hen lieden niet en ibiide weigeren, daer meede gin^

ghen fy van 't StadchuisWden Ooftèr om de fleutelcn.

De Küllers Huisvrouw wees hen de fleucelen daer %
hingen , ende eenige van hen lieden , defelve neemen-

de, openden de voorfz. grooce kerke ^ ende deeden
tcrftonc de klokken luiden ^ öide ttfbo predUtoen ff
nog voor de middag in ddfclve kerke» Ttle. '

DD.
Comnüsfie van Jonkheer Wil*

lem van Cats op V Jep van
de Religie Jlaande in ^tregi^

Jkr van fiacaten en nianae*

meniën beginnende 1578, en

berustende ter GriffiederJlad
Goes^ Jol. 2 verfo.

Wilhelm by der giatien God» prince van Oran^-
en Gnive vmi Naslau Stadhouder Gene-

rael van den doorluchtieen prince Matthias by der gra*

tien Godts eerfte Hertoge van Ooftenryck &c. Gouver-
neur ende Capyteyn Gener. voor de Con. Majeft. van
dcfe Nederlanden ; Alten den genen die delè jegen*
yoordighe znllen gethoont worden Saluyt: alzoe wy
óndeorricbt zyn hoe dat eenighe particuliere pcribonen
binnen der Stede van der Goes ende ooiclc ten platten

lande van ZuydthevelanJt hen onlancx vervoordcrt heb-
ben p dxvericbe inlblemien ende onger^elchedcn iroora

(O
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te wenden, als van beelden te (lunnen Kerken % CIoo-
ftercn cndc andre gelycke plaecfen te plunderen endc
te boroovcn , ^Ue SUverwerk 9 Coperwerck ^ Yfer-

'

werck code andere materialen aldaer zynde 9 sonder
Auchoriteyt van de Ms^iftaaet aff te breken ende weeh
te vucrcn ^ drc vgendc van 2;elycke in dc huyfen \zxi

de edelluvden cndc andere perfooncn van qualircyt ic

willen doen, waer door gelchapen ware eenc i^eheele

GOofufie toe ru^ie ende bedcrfienisfe van de goede in*

woonderen binnen derzdm ftedeendeiande têconie%
welelcen aengemerkt ende wy willende goedcs tycs

dwr inoe verficn , goet ende oirboir gevonden hebben '

om nüe vordere inconvenienten le verhueden yemande
ncnflcnlycx ende van qiinliteyt re (lellen om alle znec-

ken aldaer in ordre te brengen ende op als behoorl. toe-

ficbc te li^ebben ^ midtflj^ders den ingefeteoen akiaer

ieo irel van eene als van d'ander religie in alle goede
eendracht ende vrcede te houden 3 Soo ist , dat om die

goede kcnnisfe die wy hebben van Jonkheer Jf^ilUm

van Catr hem jrctelc ende gcordonnecrt hebben, (lel-

len eo ocdunneejren oudu de^ om meu hulpe ende

asQftencie van de nagiftraa en de officieren , (be bin-

nen als buyten der ftede van der Goes op iaict van
. de religie alie e^oode ordre tc ftellen ende zunderlinghe

dat al!c dc buc den llurnünghe ro\cr} e, ende plur-dcr,n-

ghcccsierc cndc oph. ude cndc vcor's ccncn ygei, zoc

we; van d'eene als van d'andcre rciigie m alle goede

^ede ruste ende eentgheyt te houden ende voorts des

aengaendeal te doene^ 'c gene wy ende die Magillraet

vciomoomt tot welvaren derzelvcr (lede ende lande

zullen bevinden beiioarenJe. Ende belangende hei

Goudt , Zilvcrwerck , Clock; n , Cupcrucrck, Yfer-

. werck ofte andere MateriaIendenKercI.cn , ClcofLcrea

ende andre gelycke plactiên binnen der llede van der

Goes 9 ende ten platten iande aldaer compcteerende 9

lal den bovcngemelden van Can dezelve met wecc en*
de asüflcncio van den ofTicicrs van der poiccfen iaetcn

bae-
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haelcn ende onder bchoorlyk inventaris naer hem ne-

men, behouden ende in goede bewaernislc ftLllentcr »

cyt ende wylen behoorlyk by ons daer iiuie verfyea

worde» houdende bmc ont d^pBlycx goede oorMpoa-
dentie om op allen roomllende zaecken des te beter

te mogen verfyén: procedeerendc voorts tegens den
overtreders van defe onfe bevelen, zoe hy by advyfe

van de Magiftmet ende officiers zal bevinden behooren-

de: ordonneerende alien en een yegelyk van wac con«
' dicie oft€;qvdicetc^ tifu # dieii dic aengacp zal den
boveogem. vam Oits hier hme ende gene dele onifc

bevelen aengaec , alle goede bevoideringhe hulpe ende
asüitenae ic doen aondcr w^erfeggen: des t^oircon-

den, hebben \vy delen met onfen naem gckendt ende
onfen Zc^ei daer onder doen opdrucken

, gcdaen in der
flede van Antwbr»! op ten 8 dach O^br^ des

Jaer8i578: en was ondenu GmuoM Niuuku mee Ze-
gel van zynder EzcelL daer op gednid > en wat leger

flondt by bevele van zynder Excell. N. Bruynikck.

Gecollacioneert jegens 't principael es daer me*
*

de bevonden aoeordeerende» by my ais Se-

cretaris derftedevan éktOoêi.

(Was Getcekent)

M. Jo».

Co.
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- ER
> C(^e van het Privilegie van het

LandrechtderStadGoadoor
Getmmmtfeerde Maadénvên
2dQ^lAnó{gto^}roófeerd in Sle-

de van de geejldyh ^^urisdic'

iie^hM Jbet zeheregifiervott

pkücattn en tnqnfilametit^

Die Gedeputeerde Raden van de Staten 'stands en-

dc der Graafeiykheids van Zeeland: Ailoo van

/voegen fieUiuw, Bargermrs. ende Schepenen der Sce-

de vsn der Goes ende den Doortuehcigen ,
Hooggebo-

ren Verst de Prinee vftn Onmgien fca vercoont Is ge>

Wecst , hoe dac • - //j// a/Joo onlancx leden binnen
* der voorjz. Stedt enJc omlfgü^enife Eilanden van Zuydt-

hevelant é§ zake van de Roouifcke Reltgid zulcx was

geatlÊnm ^ en fia vem gekameo ^ das d^ JurisdiQie

van éem Ffenifur oUêêt mx cetfhnudb ^ ende appa^

rmftfyk za/ usfiênm , alfoo den Provifoir Cd ie daer

woonachtig en zyo Jurisdiftie exerccerendc was) ^

daar geheel was ^ertrocken, foo dat dc voorlz. poor-

teren ende goede luyden van der Goc<; hun daer by
Confecucivelyk zouden vinden in effede onchandigt ^

ende gepriveert van de voorlz. Privilegie tendc ge-

bniyck van dien fonder oeaighe reden : en diredtetyck

regens de intentie van fyn Exccll. bidden en vertoeken

daeromme de voorn. Remonllrantcn feer Ootmoedclyclc

dat fyne Excel 1. believen zoude in de plaats van den
Proviioir voorlz. ce (tellen 5 en Surrogeeren drie per-*

ftxmen van goede name & ftme poorceren dcrzdver
Stede te»

Gegeven tot Middelburg den 15 (Xtober 1578.

Ex*
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FF. •

ExtraS uU 4t gejchfew» hêr

/cbrfmig derUad Goeivm
d^Heer Ak. Cgmeli» Eoeti'

. laar (I).

Volgens deje voldoening nu der Stede gegeven was

tot noch toe alhier niet dan de Roomfche Gods-

dienst in 'c opcnixiar gepleegd , maar gelyk het licht

van de^ Refonaatie reeds in andere plaaci'en was opg**

gaan» latt hec ook. aiet lai^ of do HenmpKlMM
van MttMB al8 ten {dattcfei Lande bogottnon eerst hè»-.

ne onderlinge byoenkomften in deee tod te houden ,

daar toe gebruikende (gelyk niy uit zekere gefcbrevc
' aanteekeningen van dien tyd onder my beruftende ge-

bleken ia) zeker Huis Itaande in de 'sHeer Heindriks

/"Jtinderon ftioet toebehoorende aan tmwBk ^ L9d$wyk

Tbêffêt Leertouwer ?an zyn Amhaeht» ganpnitl bet

blaauwe Huis ,
jegcnwoordig noch fliec dien Mm bef*

'

kend ^ en bewoont by d' Hr. Mr. Puur Parker Sche-

pen en Raad dezar Stad. In dit Huis werdt op den

as Mey 1578 de allcrcerfte vermaning of Predicatie

gedaan door Gabrid Htffm van Ouiemmdê toen ter

tyd Dienaar tot Bmimf in fFékèêrm, namende tot

zyn Tat Joh. VII t 37 en s8. «aar Chriftus op dan
laaften,.zynde den grooten dag des Feestes uitriep;

zoe iemand dorstet die kome t9t my en drinke: die ih

my gekteft 9 gelykerwyi de Schrift zegt^ firoomen def

ItHiMk wmn zmUrn a# zyam knik vbêj^n : waar

fl) De Utla Sefiryvtr hééft ten aaniien van *t wma der na-'
ke genoeasaam wooraelyk » doch met inlasTchinga van e«njge om*

lielderins^ t V*^'^ «ene met de htod cerchrereiie M»mori9 14«
d9 9thmmHÊgtéÊr Qerefirmeetée Itrir Jejk CkriftièèmméitQeÊÊi^
emnS te '$ ikte4f*t wm éwr matr im 't ot

9

wkmr » lefchreyn in t '

Jaar lyrS , door een onbekenden Inwoondcr vtn Giêt^ die van den
Gereformeerden Godsdienstwaa , en getuigt dat hy* toen de beeld*
eormerye. en inneeming van de gcooce kerk ca veri fcfcbicddc»

9

Digitized by Gopgle



uit hy een zeer fchoone ea tfoêftelyke verrmning dcedc
ten aaiihoore maar van 8 ot 9 toehoorders : daar na
kwamen de Dienaars vah MiUiUlburg

, Fltsfinge en f^e^
• rsby beurte alle wek^ d'^n na den anderen in hec
zelve Huis den dien^kC waarneisen , toe dat eindelyktl*

iiat-VH e» vast l^eeraar becoèpen & Terkoren werdc
Émrtcui Brand \ deze omtrent 3 nnumden alh*er gepre-

dikt hebbende wicrdc door de Magiftraai lol nu toe

Rdömschgezind , op aaiirading van de Geesrelykheid

met noch ecnige boven ontboden; en eerst met fcboo-

ae woorden dook naderhand mee dreigementen van
aulk bdBaaa a%(ttni»id ^ en hec prediken vettoden^
«onder egcer daar van itf ca laten : Ja^de Hervonndcn
zich nu eenigen tyd vergenoegd hebbende met aldajir ter

Predicacie te gaan en lloutcr geworden door het geen
zich in de naburige Landen en Steden toedroeg ver-

zochten aan. de Magillraat in Klooiter of Zuscerhuia

te mogen prediken ^ en wiert ben by apoftille uit zor-

ge voor meerder zwarigheid en onder proceftatie van
de voorgem. lacislaöie hen by zyn Princelyke Exccll.

toegeltaan niet lc prejudicieeren, als waar in Art. r.

-bedongen was dat in de Stad en Eiland de exercitie van
4e Rj(K>msch Catholyke Religie zouw gecontinueerd
worden, de kerk van bet Gaschuia ^ng^efencoerd

:

doch hier mede niet vergenoegd perfifteerden bjr hun
verzoek en verwierven die van de Kruicebroedcrs, on-
der proteftatie als voren: blykende uii de overgelever-
de Requeftc ftaande in dc Notulen van dien tyd Fol. «7;
van het innemen van de groote kerk en het prediken
aldaar cnde omdandigheden van dien , kan men behai*
yeaBor XII.t)oek p- öo verfo. HooftXVi b. p. 588 en
589. U$t99ibogam Kerk. Hift. III d. p. 1 7 1. Brant Reform,
ld. p. ($23 en andere, breeder bericht vinden in ons
V Hoofdll. onder de befchryving van de groote oi Pa*
jochie kerk.
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MxtPoa uii dezelve gefcbrevebefcbry*

^ngvanQoes HQoJ^dJl.F.\^iy

In de gdieurtenisiiBBdeEer Stad bierToren HdoMft. IV.

hebben wy aangewezen dat totdcnjnre 1578 binrten

•dezelve "nicc dan den Roomfchen Godsdienst In 't open-

taïr gepleegd wcrdr^ en düt de Hervormde zoo vnn

bin&en aU ten plaocen lande zich cenigen tyd verge-

noegd taebbnée iiMr in wfcer particutier Huls in At
i^Heer!iei]»lL ftmt ter prcdicftcie te gasËi en knnne
i^sdier^t te verrtohten dndeiyk op den 28 Septemhi
.au dat Jaar van de Magillraat verzegt hebbende , na-

•dien iiun dat Huis te klein viel , naar het voorbeeld
*

hunner medebroederen in Holid. Zeeid. Vlaandn. eo
Braband in het Kloolter of Zuterhuis te mogiio predik

Aen , hen by ApoOUle op derad?«r yensoelt m ka
jefenmmtdège gevaar ' m .9ênkm zwèrigbeHêH t$ my^
'éen^ de kefIce van het Gasthuis was toegcftaan, onder

pottjlatie van by de Sati.faciie bun by zyn Pr, ExcelL

vergunt te verbiyven^ en zoTider dezehc eenigjtnts ia pra^^

yÊküderen. Qm hun dit voor te iuïuden, deedt mea
émJlftté€nti£imicus Mram ttnnen Oaan;, waariie*

MtarireMeteMii. oenen LamèregdtPdi Lyt$draêkr^ Jatt
JKwwï/^mct een rapier^ Marinus Abakuk met een lang

en kort roer ca iydgeweer, en Oerrit ter Rahert2in^

Aets genoemd O^tjaitpaen^ met eenen helbacrt, deze
hoorende het antwoord op hun verzoek en daar mede
iBOQt ce vreden, zeiden : daar mgt$n de Papen preéi^

liMty met<.eeneta dre^endetde keflc vpi- hec aanérhuli
DC^^wtlrde Kmicdsrocderr in' te* nemen 1, t^ ware men
hen een van die beide lodlondc , 27 verwierven de
laafte en Kerkiaafden te vrede ic i&yn: en wiert daar

H op
ft) Bit pB^^elte d«r befi^bry^tlige vtXi <!e ftad Gptt fa opgefteld

tiic oade en ech t aanteekcAiogeo van dien tycU Indien xQftnmec
yHKkmÊX vergelyks deéDfOTttmOi^t IleMtliiltor. XITbeek.

kl- 5Se, sap. safmeB icii'dat de Heer Keeik»r andere «n örre*
dcrc aantcekeningengebmiV: heeft, nis Hooft ^

blykende mikt uit
vcn naam van den Predikant Girrif ter Hnl^rt^ nl^ mfd« nirhet
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op den Prior vftt dat Convent gelast balden ^ oma-
nfienten , juwcelcn cn dicrgcl^kc loc voorkominir vaji

al^e ongemak en dcNorder uit de kerk weg te doen ,de
Wethouders egter met reden voor erger bedugt o^t-

jbodendcn voigeadeniiag den fredicanc ea ibnimige tei

(ie zy no wederom , dewelke een nteuw^getthrift inld-

verden, vervattende deze 5 Poinften: i;^verzoek dÉt

haat Ed. Achcb. uit dc vorige Apollillc geliefden ce

füuieeren en uit te laten de2ie woorden : tfm alk ïncon-

vementen pencttlcn U evètmn: a. bet gebruüc vim

iiec gebecio Qmvcnt der KonsbrdodcntM ceilaan: ^.
PredicaotHDen TitAoneac vM 4P0guldens %Jam»

gelyk anderePfédicqiitOttiiiWalcherM

^^gen : 4. dar aan die vanfcRoonifcbe Religie gein terdi-

jceerd wierde hunhe procesficn en andere Cerimoniea

voortaan buiten buafie kerken te verrigten^ en dat

verder alle fcaodaten enoagefcbiktheden geweerd xu%:
ttn worden : 5. dat die van de Oifref. Qodsdienac hare

dooden op 'c Kerkhof vmi de grootsè kerk veroiopctence

begraven; tcrwyl men bier over handelde kwam het

gerugt dat men reeds in de grooce kerk de beelden en

altaren aao ftuJcken Ihicet: de Predicantging daar op

met eenige Heeren van de Regeefiqg defwiwdswabec
beeldAormen^ waar bét mo^jAj^L te belims, doch
yruehteioos. Dit gdbbiedde op^ den sa-Sept« is?!^^

Des Saturdags daiir aan amtrcrii den avond kv amen
inde Stad cn voor Borgermr. cn een

i
ge van de Wet,

een Predicant van FUsfnigen cn een ytrn J^ere met nock

lenige andere aq^ende verflaan te hebben, dat dt

groote kfirit van beelden en a%oden wasgenlmdf
,1 derbalven verxogten dat hen die zonw worden geo^

„ pcnd en vergjund om des anderen daai^s daar in tepre»

5, diken : de Weihoudcrs zich beroepende op de onvoi-

beid van hun getal , en dat zy vermits de ablèntie vii|

eenifre Leden daar op niet zoo dat behoorde konden r&-

Ibivecren : te meer als ftrydende tegene de Satisftfiti^

Ae 2ondcr een ftigem. toeftemnung niet loonde gebro^
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He/onnaiie van 2ieland in de XFl.EeuWi* l iS

ken worden, nemende tyd tot des anderen dai^: de
Pi:edi^cm zfiiAuk daiar op : ba4dea4iun gewaar-

'
5, 'ftlHiwt en waren niet te befchaMiK» ,*^icl 'er nUd»

5, dclerwyl eenig ongemak voor*': Oes anderen daags

vernieuwen zy hun verzoek daar byvoegende; *'dac

bun die Icerlc rechtvaerdig toekwam ten aanzien van

99 't woord van God , ^ g^ iby hen zuiver geleerd

f^.wier^X^ dat mon daaf in geen zwartheid behoefde
te mken^wyVMlKs iti aOe«iMle»

59 Jja Jiec afwerpen der afgoden lange te voren reet»

99 gedaan en geaccoi JeerJ was , weigerde men het zy
zouden zicii zclven rccntcn:'' De Heeren overheerd

'verklaarden noch : dat het krenken der voldoeniq§ia

^ hun macht niet was, zoo de Hervormde zich hetge-
L bruik dierkerke geoorloft hieidep^ de Magiftiaat dagt

bet te duMéh em mm te soen, vef^og;t ntet te mia
dat zy zich vergenoegen wilden mci du- van de Kruis-

je broeders 3 te meer dewyl men reeds ccnen Leeraar
verfproken had cm in de grootc kerk te prediken

'i, zonder* eenigé Róomfche plechtigheden voor te ftet-

léh 'doende daar èp de Satisftiftie voorlezen : waar
<^ flëWed^ van VlisTingen antwoorde : **dat de Heeren
5, Veeds met het inwilligen van de kerk der Kruisbroe-

^ ders de Satisfii(5tie hadden te buiten gegaan , den Leo-
raar die de Magiflr. meende, kende hy wel, en dien

^ ontbr^üc het aan wettige zending , en bero<^ ^ voorca

^, bedankten zy de Heeren voor *tantwoord ^ enaieè£
„ den daar te gaéi prediken^ : Gelyk zy ook noèh^^fak
eigen voor de nüddag de llcutels van da> Koftcrs^hui^

•6ehaai4 hebbende m \ werk Helden. \^

H a £x-
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iiC^Byhagen dienende tot bei Kort Firbaat der

GG.
MxtraSl uit een Notulboek der

Stad Goes beginnende met

de maand Oiiober 1 578 , Jol

27 en volg.

; Aan de cerwacrdighc voorfienighe dis-

xrete Hecrcn, Heer mlliu BurgcrmeefteO

cn Schepmen d^r ilede van der Gboes.

cnhoonen ende verfouckcn onder alle behooT\y\ce
^

y/ rcvereaüe éa gbehoorlaembcy t uwe onderdnnl-

!ghc inghefetenen aa de aoder&etea^ werende de pro*

jceitanten^ zde van binnen als ten piattea lande, alzoe

fy fuppliaiitcn eenen zekeren tyc hun zeiven alhier de

patiëntie gchadt hebben , ende noch hebbende zyn,

met een zeker huys alwacr zy ter predicatie gcgaen

zyn, ende gemerö: dac \ zelve huyi nyet bequacin en

CS, om iangher tegacn^, fce zyn zy fuppliaotea be-

noodight om aen u cerwaerdighe Xfi wrfouckenom een

Kerckc cc hebben 't zy 't Cloofter ofte het Susterhuys,

gemcrclvt 5 het huys hun te cleyne es, zyndc dacr-

Qïsx ver- 'uckendc dat myn eerweerdighe hecren belic-

;3re hun fuppliantcn een van defc twecKercken te gon-

*]ien, gemend dac bun medepl^bers zoe in Zecbmc,
Hollant , Vlaenderen ea Brabant Kercken gegonnet

wert, om aldaer te leeren ende te predicken , zonder

al'cenlick hier, zyn derom verrouclcendc dc voorfz.

fuppHanten thoe te laeten hun verfouck mündeHno:hc

oite aposCillarifther wyfe ftante pede , alle weickc

doende j zullen U eerweerdigbe discrete beeren de

fupplianten groote vriencfcfaap doen , d0t ketme Godc

die U ficc.

In Margim Staaf:

Mya H«er« dQ SaUiu Bttigermeqftersa Scbepenen
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Bsforniatie van Zeelandin déXFL Eeuwi. 1

der Stede yvxi £fer Goes ^ boewcl in huni. machi n vet en
GS yet te confencceren prcgudiciabd ttn de fiitlkaaio

benl. by zyne princ. excelK gegunde, nochihans aeiK
merckende dye teghcnwoordighc pcrykelen en incon-

veniencen, oniinc dezelve te evireeren^ zyn re vrcdcn

dat de i'uppliancen heure predicatie zullen moghcndoen
in der Kercke van hec Gaschuys dezer (IcUe onder pro*
t^ftaüe van by de voorfz. fttisËuttie te blyven en geen«
Hos dexelvete prcjudideercii. Aftum den 28 Septemr
Ijria 1578.

,

' (onderftond^

My prefeat Secretaris der Toorfis» ftede.

. V. Cgctcekend} ' H. ë. BiVifnk ^%^

Naerdid) die preTcntcn vöorgetefen was ebti Apoftit*^

lee;egevenop de rcqueste van de proteftanten endc .^^ e-

vraecht zynde heurliederadvys, ofte heurl. dochte, dat

men van defelve genouch o^te meer toe doen foude ^
gavei2 eer antwoorde, dac men delcive foude geven ia
Aiiker rolden 9 ais die by gefcbrifte geconcipieerc e%
geftelt was. A&um den lesten Scptembxis 1578.^ ^

In Magine fiaat:
^ ^

^.

Alzoc die SuppllanLen hen nyet en contentcerden
niette voorfz. Apof^-ille mner perfiftercn by hun ver-
Ibuck van een van de cwee Kercken in de requesie ge-
roerde t ^ bebben myn hoeren om redenen voorrz.

{boewei %f verklaerden *c zelve in hun autboricdt nyetr

te zyn) benhiyden «oec:hdaten het gobruyck der Kerc-

,kc van de Kruvccbroedcrs deler iledc alles zonder pre-

judicie cn onder protellatie als voren op den lesten Sep-
'

Cembris Ao. 1578 prcfent, toiderman Ferfiraeten^ Meer^

$m. ff^sliems yQm Mêitên , Maritm jétêbeumfz , en Gfrm*

.
.

" I N D B; -

H i BLAD.
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B L A D W Y Z E K.
• Per vooraawnfte zaïdiea» pksuzen, en pec^

foonen , welker gefchiedeoWiW lli het'

hr$ verbaal der r^ormatk van ges-

tand worden vermeide.

, ,
* Bergé fAntiK». vaii den\

ten erkocht. g 3 1-3 S 3 S ^^^rww.- ol ./^ i?er; rPetrus>

^dnant CAdnanus), H^^-^Bcrffus (Pecrus) de Zoon,
u/^y/iWCJchanau). 230.*^ ^ 207. Nof.

(Jan van). ^lo.^Bhaammeff Coieuwc) ia
^/errjen QAdn^ny

^
s^i g Nederland cil Zectantffa-

^#pac-deStOa28,a3o.g 30-32,301,302.
jfmbaehen geoefend aoorfj^.^^^/,^,;^,^. ^^^^^ ^^^^
de ouëftc kerk-lecraaren ,^ land vernietigd., 3 3 1-3 3 3-

r'iJ!,^^^^'!"
'''' ?^^"^4^i?(w^'^(Hcniica5>- iii.

fchnnde llrcU. 100-103.^j^^^^^g^jg^^
„ i^^-^ Bt^ei CPieter). 107, io8.

^/^i CAwoldys> 249.g gacobenAn-

^Brandt (Geeraerdt) weder»
BaaUe (Jacob). ^56.^ legd, 16115 163, 182, 183,
Méiêrlané. 291-294.1? 199 Nei^. &62, 263, 396--

J?tfr^fr(PiGC. Janszen).237.|§ 398, 421, 422, 433,456,
Mannhjcinenten g:ingcn düor-^ Rramlt f Hen ricus). 221,
^f^ans v^rzeld mecdecon-^ 2a5-2a8, 234^ 235, 262^
fiscdergoederen.152,153^ ftétj?, a73, 309-

£ie vo(MrC8 op Mmeiaaretj^MkBngdémme^ * <^
Safeüus CJscob;. 5y2.a«wr*tfXCorncll^v.d.>249
Bayaerdt (Nicolaus). ï228.5*^n7d'ryCv^(Matthys v.d.).320.

jbccUcn-Jiormcrye inZclancl roecke (Pieter v. d.)- 211.

1 26-
1 3 8 J9 i^rj/^w^liïj(Hcnricus). 207.

^ekfitke^ ^89 210^2 i I.i^Bfmweriiféneffm martelaarea
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BTL A D m.JTZiBTR:

Hldaar , 150. valt aan ^s^C/asfen ia ^^eeland opfjö^
Jjrinlên zyde 212, wcïderW richt.^Acn Spoiuilciien kmt
Ml 9 'einddyk weder aan

den Prins , deiReformacie

en Prcdikaifen^^ 235-23 9.

£ruïmsfe.
'
1^52-256.

^/v^/^A? (Thomas). ipó.

JSuUt$ CCipsfolMTan den)

Burg, 235^^48.
Burs (^gidius). ' 189
Busfontius CJohannes).2i2.w

335-339«
>£A Cfrancois de), ap^g ,

^) ,294, 299, 305..

Coelmans (Guilielm ). 209.

Coene (Lieven). 30Ó, 307.

(Guiüelmus).

207-209.

t2?MpiPiifrder Edelen. fpL

in Zeeland afgekondigd

worden. 52-411 50, 51.

Coafiiiariu:(Gtorgius).289,

, ^90^ SOI, 305, 31a.
^^^^^^<Caspcrvan)236.|)|Cb/^iJÖiwtf«. Zie Konfifiortên.

^MÏMirtf/ (JacobiK> «190.
• "

, . C. SOr«^//V/^f;^Pietcr) 185-187

C5«wrtf#rt(Gwlidiiim)3o8ö^'?f '

Gmb^iwi Gan an). 105
Qi0Mr C4i¥irt^^^ 8003 301 220, aas- 22$:

NB« Het overige zocica

'

' mpn op de K."^
3^0.

Canijius (Raphael). 210.
C^r^opius (Macthias). api^S^j ' • •

< p. ; , . 1
• ^S04, SOS 2 V

, ,
iJ-

Qiiy4«^i*tf (Petm) ii8 l|i>#ri«riim (Johanne«>
(JijlfvCIfiCOlillsAiof^j) bis-Hr - . api, 292, 307,
^fcbpp vatt Middelburg. j(^/)^/wiwa/?(rAdricianJ.i99«ry^.

8 ö 3 - 3 8 8 ' tó ö^iwwtff;(CorneLJ. 1 99
C^/^^ri'/xw/^jwordt gelasterd

(

,van deR.emoaftr9ueaw^29|

ifbristiani$Ê'. Zie op

Damman ^ugtlUer Aldq*

^iule> ao4j 205, 277,
ir. r... • 1178.^ SIQ.

£r^m^ii/7(Johann .)• 199 ^9^-

pfcr^fi/i^r^, koninp van Dt W/Jjw;wi«/7( Pet ruu.) 1961206.

,
pemarkcn, in Zeeland. 4.W ,0/7/w/;;/^/;(.Sebast.3 .199/^/^.

Cbristoffel de Monnik* 90 KAwwWi» (Tobia* 307 ,

H 4 i>ifi»-
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SléADWrZBBi,

200.

Datbetms ("Petrus^ 84 8 9
Ji€eki$> ofb$lêim CPieierJ) .

|

15^ 16.

ZI#^A«<Woqter> 15^ 16.]

Diakonen behoorden eer-i

tyds nicc tot de kerken-,

raaden, 334^/^^^.

Vomèurg. 200^2101.

JAmtm» CAiidr^> 1148 .

*

Dordrecht had al vroeg een!

4ooriuchLige Schooic ,

412, 413
Dorpm CJohaoni^J. s

Drnfcbar^ . iHp.

de religie, welke naar ie
meening:cvan'sLands hoo*

ge oiac^cea zy» 4i?-4Sa

\FaukeImC}lQxm^rixm)i9u
Ferrtt CMartinJ. 166.

FraiÊCêsci CHubertuO* 296.

G. .

\Gapinge. ^oS^ioj.
^GtefieNkhehi der Roomfchcn
voorheea üec eerlte lid

der StaatoQ van Zeeland*

374-378.
[Gerobulus Cjohaimes^. 165,

^Gevangenen om den Gods*
diensL le A^éidêMmfg los-

gelaten. 138-140.
)Q$z£tÊifcè0fiée(t kerkeirkea

land , 'ca elders. S3i ^an koningin mizaberb.

£.
der predikanten in Zee-

430-444
Egmnd CGraafvan} wordt

mar Spanje gczQnden.

49» 50.

B^g$ymdi!t rehuilplaats der

Zceuwlche Gereformeer-

den.^,! 145^154 ^5^

339> 349^ 449-
Ghys Qan 3- 304.
Goei , martelaaren i5oisa>
begin der relbrni.aff^273,

prediknteo«71-^7. La»
tyniche fchool «87-289 ^
velen beven daar

£«^tf/jcir«téW (ftenoduftus ^ ro mschgczind. gij, 314.

de^. 8 9.ftGöv^«//iCöünuniou8^.jo6»

JBx>8i»('MatihaBaivanJ.24a.&o«#r^ CQ»irjrn> 174,
j&yJwCMacthtalW!}. Zie^ 275.
Camopius, ^SfWWfGuilI. de It> 219,

27 l9 GraiOêf^fdèr. 309, 3 10.
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Gruterus CThom&sJ). n^s.^Hoorne fGclein Jnnszcd'

202-204.!Grypkerke*

Haam/^ede. 239-248
IJaegn;anC?ieieT^.205j2o6-

HaekCPïctCT). 104 , 14 1 , 1
42

Hafpaert CAbrahamJ. 211.

Baj>panQGvibnc\J. 200,201
Hardêrwjk ^ doorluchtige

•k** 20, 84, 90, 180.

Iloorne C]an vanj. 8 9.

t //(w/z^^ffifStilomondeJ.S 9.-

\Huwe/yks-vfeften in Zeeland.

352, 353-

JJyperius CLudovicus Wil-

Icrnot}. a§8j299.

School. - 4i3-«jf - . - %

*iHterAhuherke. 309, 3 io.hJ^'^^/^^
rChristiOanJ. 311;

&(fr Arentskerke. 309.B fHugoJ

V Heerjansland of Sirjans-^

ïand. 2559 256.^

H«/^<?/j ("Gaspar van dcrj.!

180, 181, 388-410.1

Jleiriingius CHenricusJ.

190, 191, 204, 3i8.(

Heinkenjzand, 295-298 .j

Heinsbergen fHcnr. vanj).|

241, 242, 319.
Helmkhius fWilhclmus>

224, 230 not:-.

Henioja, Zie Nioza.

litrherje CArnoldusJ. 236
Herdi fLodewyled^), 202,

\

, 209,210.1

HtUe fCorn. vanJ Vader.

239-241.1

HilU ("Corn. van) Zoon.,

a39> ^^40-

. 'Jiizênhach(]o\i'SiX\XKt'6J. 187.L -..-'--r^

/fo^c/(:e("BarchüI. van derj W recht.

106.

'lerfike- 304, 305.
Inqmfitte. 265 27.

fChristiaanJ. 310.*

^jBlyt ("Leyn 105;

J^H^ CJoh . de 187,

Jorifz Qacob^. 74, 75, 93-
^ 95:» 213,215.

Izaakzm CPicierJ. 68, 69%

KapeUe. 289-292.
Kemp ("ThcodoruO- ^83.
Kérken-ordening van Zee-
land beraamd, vastgefteld,

en van tyd tot tyd door

de Staaten bevestigd. 444-
• ' 480-

Kerken-ordening 's Jaars

1586. 447-449-
Kérken-ordening van Dord-

212, iigJ^Kerkenraaden,

'ïloedekenskerke, 299-303 . Kerkwerve,

473-47^-

334.

248, 249.



JOmidoncm CJohannesJ. ^Mjx/j fUevcnJ). ipj,

i ..^wii8?, iSp-HMj/z/^/Vi^rCharles^. 288.
Kloeting€.

>! /^c %ioJfiMeerscb Qvmh]2inïz).\o6.

XmepeCAdriaan I lo, 1 1 1. WMe/is- en Mariekerk. 211.

^Konfijlorietu 96, 97.^^^%^^ CFranciscusJ. 288.

Kasten of Loopers , hun post^ Miggrodc (Jacobus vanJ.

.S?o.*y4e reformatie 207 ^ 319.

97, gi.jAMiggrode(]^ym),gO'9^^
Soudekerke. ' 68, 211.

^ 308, 309,

Krickebel CJanl). 306."

£ittsierg}n (D^xixtX). 278.1

Xrj/;/^^r^<rfiQacobusJ, 279 i

Lambergen ('PctruO. 279,1
" 281,283-286:

Xa«xt^r^^«(TliilippusJVa-

dcr , ^ 278-287.;
ZuMsiergen ("Philippus

J

"Zoon, 279.
Z^ln7;(7oost van 196,440.!
Z^uremiiCAnthoniusJ.249!
Ztcmrtfz fVincent J. loó.i

ZMtber'*^ Icere in Zeeland.

^l of: j-..?i. * ....
^» 3> 5-

{^.Maartensdijk. 82, 319.

74arlin ("CtirisciaanJ. 257.
Martelaai'en in Zeeland. 7-

168,
'Middelburg

^ begin der re*

form. 10-14^ afkoodigingr

van 't concilie van Tren-
zen 33-35, voortgang der

reform. 1566, 54-66, Ge*
reformeerden onder do

Aanzienlyken 104-109

,

houdt zig lang aan Span-

je, maar gaateindelyk 0-

ver , en deelt in de re-

form., en een groot getd
van predikanten 178-193$
franfchc gemeence 192-

194 j latynfchc fchool

194, 195 , doorluchtige

fehool 321,322, dat het

oudjld tn Nederiand niet is

410-417.
Miinoenen fdriej door de

Gereforni. aan Philips aan-

geboden. 98, 99, 117-12Ó.

il/ö/if./fHermanJ. 216,217*.

Mojaert CLeonardus). 201.

Monter fjonas de). 250.
'
10/15' i7Vi9, 27. 23^24,^^^^^^^^^ fR-nicus dcj). 2^4-

.
^ 14Ó-152.HI ^ ^56.

JJf^r//>/TGuiliclmu5j. 30^ .0 ^""^'^y^ rSampfon ). 89.

Martini QohanncsX 317.^ A^Vr/? CAbruUam van derJ.

' " 165,
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8 10.

CGuüie;mas>275,fjP<i//w de tO-
2763 283,303 g

"'^
194.

NkBB0CJdan d0> to6.

of Dir/i*^ apR,

Nieuwerkerk.
. 051^ 252.

Noordgouue, • ^ ^485 249.

Ohrys (Adriaan), §4, 90.

Oemim of Otm'ms ("Palcha-

fiusj). , 231-233
6Mfii-Afl«mAr(7ao vanJ
.ctj '"J«> *

240, 241

108, 109

l .( ^ sof;

PanHms fjohtnnes 301,
' 302,319» 320.

Psul; (Gerardus).235^36^
Pflrrd? (Jan van 4er>,.M<U
/V^rï(Ben)ard). aoa^

Poomlief, 82>83, 32a.
/V (Hermes),

i . 31 £•

/-*i?«rf/(' (Jan de). 2H.
/^riik;^ of Pri^9 Qan de>

0/»#fe CBcrnnrd d'J. 202.5^*»*^ (Pfeter de). 233-

Ooitdiéivêland. 252 256.

t^^Arxtf^CI iow vanj.273,

274.
tk^Zuimrg. ^-209.
OoU'Kappeh 211.

Opnierigbeidnm de Hervor-

è:

Rederykers beyofdenkndè
reformatie. 5f&

mers en HcTvormden tenS ^if^mhoom CThomas). 320.

iascegeiegd.! 15-1 17,431,K /^^?^w(Johannes>aio^2ii*

432 W/^^^r/Awy(JaiiTa!i>.flo.

Oflims fPicter van 294.W Rjm^rwêêL - Slo, 31 1:

O: (Hendrik ymj. ^i^.^Remonfirtiffm wenden
Ouiklands. J . 312-0 ^'^^^''Chlyi^^ voor Gerefiw^

Qudêïk9rk. 251% SS^It ^^i^^^^^^- Ce^A co zig.

ttm
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^BandeConffesüoenCatech.S tigden door vele middc-
te houden. 4^7-430.

Henesje. 249.

295^ 296.1

RfOittc (Sim. JfanjCd. v.) iq6
Ej>fenbleckQi^fVdl\\JiS). 299.
J?/?^(v'« CAdnaaa). 290.1

jBiycktkm (Jobaanes> 196,

2^4irt0>liGOUM> 235.

iSüWwd/f CGisbertus). 237
JtoMfMtf Qobttmes). 18,;

Scherpemsfe. 31^

" 2P4I
A*)hw CJohanncs) . 2 1 1 .

(

lenderelorm. 329-3S3*
^teene (Nicolaas vtn ^ JlOi

219.
Strange ^crmanus). 1 98.

\Str\en (Jan van ; naairi l is-

1ciiupvanMiddeIburg. s g7.
'JSurbacb (Godcfridusj. iptfb

I^M^ in Zeeland gebmi*
den g 39-352. bnde/iiigeff

derzel v er.B^laa^m^^jZ^
w %

T.
T4k (Jcan> xd&
irjyftx CJohanncs).238^2S9.
'Targier (Jan). 237.

\Tbolen^ begin der reform.

82, 83:, doorzetdng en

bevoiüging3l5fS 16, pro-

dikancen g 16-31(9 Li*

cynifebe fclioof. 319.
252.^77#«</tf en hondcr/lc pen-

Semshrke. 204 20Ó.8 uiiiginZceiand gevorderd.

(Johannes). 181-183.» ^^^^

jSiMit>/{^^ (Cornelas). 204.B
SmUtétSmes (Guill. de).^

307, 309, 310 ^W<?;w<ï/?i(Güdefr.).242-248

Sbmmthdyk^ 256« 257. 5| henbo^jert weder C2:d.

j^^^^/ /yci^^ bezetting in Zee-M 263^ 264^419 en volgg.

land. 21, 22.S 49d»

x>f 4^//i#r4 (Abra-^^/ifi» tusfcben liollaiid ea
taam). m Zeeland. 324 326.

Spiegel Qo\i.vvLnéQ), 237.W -
Spfringius(Lucas) . 303,3041} V«
Sptringhs (Nicolaus). 3o3.Wi^^tf (IJubrecIit van dcr>
^lwmv^.ZedaiidbeveS'11 . 288^-
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FfiAtmi der. ËiMeii 1565^ ' >jfr^ v^x igé^4^

.J<ir#9 lagtai dgr reform. 67,

^ . 6iy aanzieiily Jee begunfti>

gers dcrzclvcr lio, iil,
* doorzetting der reform.
' en fredikancen 167-178.

^^erf^orteg CJohaone^J.lpo.
Pi^ech QobsoiX 95, 96
Fimr0dft (Frmcois^. 309.
/'^t'.7^(J)aqLies van der}.309.

y&su. CLouis van der). 296
297,304

'Fitellius (Rtgncrusj, 235
Vlmn^jmk (Rpbercj. 195
yUumn (Quiryn). 305
'Vlisfmgen ^ bégin der re

t forni. 67, aanzienlyke

voorllanders 109, iio,

valt afvanSpanjci6 1 - 164

,

-:«oorX20Cimg go: bevesti-

ging der rdbroL c& pre

-rdikanten 164-167.
'Vu,der (Jacob de^,

rFM Ka^fmi. 197-200,
'A'ifwr (Erasmus de). 96.

f^^/j (Arnold). 292, ^293.

\iyiiUmt (Ludov).29B,2^

^Vyngmim (BrubriDtr

Y.

/^^^/ir»j(GuilielaïU5). 233.
2!kkfinPf0i>tt ^ een treflyk

en boo^gcfcbat wert»

Zis/ikzee y be^in der tier-

vorming 5-9, afkondiging

FosberreniQ^^i^T vnn). 1 1 ;

«>rTOW« 69-80,aanzicnly-

^
yifsjhneer yvstmur. 321.^ begunlhgers derzei ver

Vf3Êtu^n waren der rc-^ 1 112, doorzetting enW hinderlyk in Zec-S '^'^^^^ daar van, ca

land." ^ -. 44, 45 §
^'^^i^anicn ^aiari^aj

w.

23bV^Latynfche fchod

Zcfinman,
Zoutduinde.

249-251.
SIN 212.

Waarden. Zdi^log^mé^Mmiêné. Zie Gw.
(Daniël). 249.H i ^ * ^

iSTj^ii (£pbrai]]))i» » : too
JKMitf^pm in ::Zeeliuui

D & U &
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mVmBLm , VERMEERDE

Bladz. 6.ihèe Not (4) by te voegent Gtbot Pla*

kaatbock I deel , foL 463. Kerkdyk Pla-
* kaatboek I deel, bl. 699 en volgg. Pf^.

Te ff^ater hiftorie der hervormde kerke

"BL 3ff. in óc Not. Tcg. 32. ^róOtJ^üA vanBrtÊdê
'lees Ruiscb de Bruin.

Bk ^öreg.ji* onder anderen getuigt dit Eayte in

zyn DUlionaireop de artikelen vaa
. ibiHpu df Bourgogne , en CoML

.-^w i . - Bocnx is dooranderen bondig we-
> . derlegd. Zie avertisfement de /' edi"

teur des kttres de Calvin a Jaquts

.r - A d^Bourgogne , e$ afonepoufe Jolan--

j:j i , ^ ^ Èfederade ^ pag^ XU, XU^
r / . XXI faiv.

BL 9$ fcg. 4. voor Hoogjlraten lees Egmond.
'BL IZ9 reg. 23. voor Antwnrpeu laoesc ftaaa

^werpen.
flL23i reg. 10. Pq/ii^a/Hii Oendmf w^fdt tb Rec-
• tor der Latynfche fchoole te .Zï»-

- . ' ^ rikzee vermeldt by Foppens in Bi-

\ blioth.Belg. Tom, II. pag. 792, daar

' '
^ liy dészelveii gedicht op Lnmdm

' ' mededeelt.

^•^248rcgp 8* In plaats van iteopma»/ jagt lees
* ' koopmans roer» '

"

jAia40.reg«Xo»Te Dreifcbor-wzs reeds voor
jtteMir Laurentii Predikant /?o6er-

W ife die den é6* OOober
' . ;

beroepen i3 iiaar iyWnAm/auiii^p

en vervolgens naar Baarkmd. Zie

die kort verkmd bL ^95t

BL304 reg. 27* Tc iirftlq mntali denaüpitt59t
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:vei&zAie<Aioalef%g(|e&eaftt«
aken, by welken den 22 Februarv

'150^ noch tv^ &Dderefi^ge*^pr
. zyn, volgeas deAden MüS. •

reg. 25^ Naderliaad IB-my iMlkht ^tr'^e»
. geboren is teÜMMr/-
. ü/oa/ den 6 Septen>ber 1568, crrtt

' 1025. Hct-biykt uit dit éort vrr^

: bl. 304» 9osr d^t hy ttsWflt

gelyk fonunigQn gisfen , zig gron-
r . dendfe op dit v*fsV fe tréén in ïfcn

.T-i:* ^ gevel d^r kedce^daar:- <- '
—

^
—

Quiryn Vlasman alkier Gods

volent ,

kerimeejlerr , die met hem
nen vat keerdm f

fFdren Isgd Gouput , Adolpb
Ooftee bekend.

Hy heeft in 'c licht gegeven eene

predikatie over de zendinge des H.
Geest , uit Handel. II. i^i 8« Noch
heeft zyn zoon Esdras f^iasman hi

't Jaar 1635 laten drukken zyn T)rac^

iaat tegen de Peste.

BL3S8reg.27.Hec is ccn vollen zeker dat 'er in

den J^e 1586 reeds een Clasfit

van TThoten vszs , die gehouden is

te Poortvliet den 9 Juny 1586, vol-
gens het Adeaboek der kerke van
J^oorsvUei.



A B Y L A A G E N.

IBItd&a^aregf.^S (laatfcorten leesJiorten.

fi/tf ptikOeu

4g_^^ lees

45—^Afc-r-^ geweest. Is kes geweest is*

46 1 1. j^g rü<^ jpronifor, prov i fon

47 «pp^^ 14 amitenbaig keta Tauteobarg

^ (jg •»«^^2.Ü99C Kamen lèes Kanen.

68--riuftiTr9c«Wieyatei gemeyntea*

Pe overige dirokleUeii zal de goedguoftigc

. .1 - .ii •!' -^^

»
• *

1, ' •
*

r
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